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المقدمة

INTRODUCTION

لقــد قامــت مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة بتوفيــر الخدمــات الطبيــة المتفــق عليهــا 
ــداًل مــن مستشــفى األحمــدي، وذلــك  لموظفيهــا وأفــراد أســرهم بقطــاع الرعايــة الصحيــة الخــاص ب
ــة  ــات الرعاي ــي خدم ــن مقدم ــعة م ــبكة واس ــر ش ــي تدي ــن والت ــج للتأمي ــة الخلي ــع مجموع ــاق م باالتف
الصحيــة، حيــث تتضمــن هــذه الشــبكة العديــد مــن مقدمــي الخدمــات المعتمديــن مــن مستشــفيات 

ــة.  ومراكــز ومســتوصفات طبي
ــل  ــى أفض ــة عل ــم الخدم ــون تقدي ــى أن يك ــن عل ــج للتأمي ــة الخلي ــة ومجموع ــن المؤسس ــً م وحرص
ــن  ــي للموظفي ــب التعريف ــذا الكتي ــدار ه ــم إص ــد ت ــا، فق ــق عليه ــة المتف ــدود التأميني ــي الح ــه وف وج
المســتفيدين وأفــراد أســرهم الطالعهــم علــى الخدمــات المتفــق علــى تقديمهــا لهــم وطــرق 

االســتفادة مــن هــذه الخدمــات. 
وفــي هــذا اإلطــار، ندعــو جميــع الموظفيــن وأفــراد أســرهم المشــتركين فــي نظــام التأميــن الصحــي 
الجماعــي لقــراءة كافــة المعلومــات والتوجيهــات الــواردة فــي هــذا الكتيــب. آمليــن أن نكــون قــد 

ــة. ــة المطلوب ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم ــي توفي ــا ف وفقن

Kuwait Petroleum Cooperation and its subsidiaries provides a range of healthcare services to 
their employees and their dependents in the private healthcare sector rather than in Al – Ahmadi 
Hospital. To fulfil this duty, a contract has been signed with Gulf Insurance Group as the provider 
of a diverse network of healthcare providers from hospitals, medical centers and polyclinics.  

In accordance with the insurance scheme agreed upon, Kuwait Petroleum Cooperation and gig 
present this handbook to insured employees and their dependents to outline the benefits and 
the methods of utilizing our services.

Reading all the information and guidelines detailed in this handbook by the employees and their 
dependents is a crucial element of ensuring the best satisfaction with the insurance program. 
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جهات تهمك

Important Contacts

جهات تهمك

IMPORTANT CONTACTS
مركز الموافقات الطبية:

هــو مركــز تابــع لمجموعــة الخليــج للتأميــن   يعمــل علــى مــدار الســاعة )24 ســاعة فــي اليــوم، 7 أيــام فــي األســبوع( 
مدعــم بطاقــم طبــي مؤهــل وذلــك لغــرض متابعــة الحــاالت الطبيــة مــع مقدمــي الخدمــة المعتمديــن وكذلــك 

لتقديــم الدعــم والمشــورة الطبيــة للمشــمولين بالتأميــن. .
مركز االتصال وخدمة العمالء:

  هــو مركــز تابــع لمجموعــة الخليــج للتأميــن ويعمــل علــى مــدار الســاعة )24 ســاعة فــي اليــوم، 7 أيام في األســبوع( 
وذلــك بغــرض الــدر علــى استفســارات المؤمــن عليهــم ومتابعــة الشــكاوى المتعلقــة بخدمــة المجموعــة أو 
الشــكاوى المتعلقــة بمقدمــي الخدمــة المعتمديــن وذلــك حتــى نتمكــن بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة علــى 

حلهــا.  يختــص المركــز باســتقبال أي مالحظــات أو اقتراحــات مــن أجــل تحســين الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة. 
معلومات تهمك:

الرجاء االحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع اليه عند الضرورة.  -
في الحاالت الطارئة يجب على المشمول بالتأمين التوجه الى أقرب قسم طواريء ألي مركز طبي/ مستشفى.  -

ــع  ــيق م ــك بالتنس ــر( وذل ــى أخ ــن ال ــن حي ــل م ــه للتعدي ــن خاضع ــة المعتمدي ــي الخدم ــبكة مقدم ــة ش قائم  -
مؤسســة البتــرول الكويتيــة( ويتــم تحديثهــا بشــكل دوري.

 www.gig-health.com  يرجــى التســجيل والمتابعــة علــى موقــع مجموعــة الخليــج للتأميــن  مــن خــالل الرابــط  -
IOS/android application / gig health  ــال ــف النق ــق الهات ــالل تطبي ــن خ او م

المعايير المتبعة لخضوع الخدمات الطبية أللية الموافقة المسبقة في النظام اآللي تتغير بشكل دوري بما يضمن   -
للمؤمن عليه الحصول على الموافقة المسبقة في الوقت المناسب وبالطريقة التي تتألم مع بنود الوثيقة.

Medical Approval Center: 
Our medical approval center is available 24/7, and supported by medical professionals; they are 
responsible to follow up on various cases with the network healthcare providers and to offer support 
to the Insured members. 
Customer Service  Call Center : 
Our call center is available 24/7. Our responsibility is to handle insured members’ inquiries and 
complaints regarding the quality of services performed by Gulf Insurance Group and our providers. We 
also appreciate any comments or suggestions to enhance customer satisfaction.
Important Notes: 
- This handbook is issued for your guidance and reference. 
- In case of emergency treatment, insured member should head to the nearest emergency 

department of any medical center/ hospital.
- List of approved healthcare providers is subject to modification (in coordination with Kuwait 

Petroleum Corporation) and it is updated periodically.
- Please visit and register on gig member’s portal   www.gig-health.com and/ or download the mobile 

application IOS/android application / gig health. 
- Pre-approval’s criteria in the online system is subject to periodically changes. Nevertheless, the 

insured members will obtain the services in a timely manner that matches with the provisions of the 
policy terms and regulations.

يمكنك االتصال على الرقم التالي لمركز االتصال وخدمة العمالء
Kindly contact our customer service and call center on the number mentioned below

 22961555
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التغطيات والمزايا

Benefits and Coverages

المزايا العالجية المقدمة للمشتركين في نظام التأمين

ــك  ــرهم وذل ــتركين وأس ــن المش ــة للموظفي ــة التالي ــات الطبي ــة الخدم ــى تغطي ــاق عل ــم االتف ــد ت لق
بالحــدود القصــوى المنــوه عنهــا فــي هــذا الكتيــب، ونرجــو مــن كافــة المشــتركين االلتــزام بالتغطيــات 

الطبيــة وفــي الحــدود القصــوى المحــددة.

مالحظة هامة:
فــي حــال الحصــول علــى عــالج مســتثنى وغيــر مغطــى بنظــام التأميــن أو تجــاوز تكلفــة العــالج 
ــغ  ــة مبال ــداد اي ــن بس ــج للتأمي ــة الخلي ــوم مجموع ــن تق ــً، فل ــورة الحق ــوى المذك ــدود القص للح
غيــر المتفــق عليهــا وســيتعين علــى المشــمول بالتأميــن الرجــوع إلــى المؤسســة او الشــركة التــي 

يعمــل بهــا لتقديــم مطالبــة اســترداد حســب الضوابــط المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.  

Insurance Benefits for Insured Members
It has been agreed to cover the following healthcare services to insured employees and their 
dependents in accordance with the maximum limits stated hereunder. We kindly request all 
participants in the scheme to comply with the medical coverage in accordance to the maximum 
limits.

Important Note: 

In case the service is not covered, excluded or exceeds the maximum limits provided, our 
insurance policy will not cover the excess amount. In this situation, the insured member 
may claim such expenses from the corporation or the company in which he works 
according to the approved guidelines.
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Benefits and coverages agreed for 
employees and their dependents

الحد السنوي األقصى 
للشخص المشترك
 ) بالدينار  الكويتي (

 Maximum annual limit per
each Insured Member

( Kuwaiti Dinar )

الخدمات الطبية التي تم االتفاق 
عليها لصالح الموظفين وأفراد 

أسرهم

In-Patient benefits which includes   
but not limited to:
·	Open file
·	Standard room accommodation 
·	Charges of Operation Theater 

and Intensive Care Unit (ICU)
·	Nursing care
·	Surgeon’s and anesthetist’s fees
·	Treating doctor fees   
·	Histopathology, radiology & 

laboratory tests.
·	Physiotherapy
·	Local road ambulance.
·	Prescribed medicines related 

to treatment of covered 
conditions.

10,000

العــالج داخــل المستشــفى، ويشــمل 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر

	 فتح الملف الطبي·
	 مصاريف غرفة اقامه عادية.·
	 والعنايــة · العمليــات  غرفــة  رســوم 

الفائقــة.
	 العناية التمريضية ·
	 أتعاب الجراح وطبيب التخدير·
	 أتعاب الطبيب المعالج·
	 واألشــعة · األنســجة  تحاليــل 

المخبريــة  والتحاليــل  التشــخيصية 
	 العالج الطبيعي.·
	 مصاريف سيارة اإلسعاف المحلي·
	 األدويــة الموصوفــة المرتبطــة بعــالج ·

الحــاالت المرضيــة المغطــاة. 

Out-Patient benefits which 
includes   but not limited to
·	Open file
·	Consultation charges.
·	Prescribed medicines related 

to treatment of covered 
conditions.

·	Histopathology, radiology &  
laboratory tests 

·	Minor procedures like stitching 
and fractures.

·	Day case surgeries.
·	Physiotherapy

1,750

العالج في العيادات الخارجية، ويشمل 
على سبيل المثال ال الحصر

	 فتح الملف الطبي·
	 االستشارات بالعيادات·
	 األدويــة الموصوفــة المرتبطــة بعــالج ·

الحــاالت المرضيــة المغطــاة
	 واألشــعة · األنســجة  تحاليــل 

المخبريــة  والتحاليــل  التشــخيصية 
	 خياطــة · مثــل  الصغيــرة  العمليــات 

والكســور الجــروح 
	 جراحات اليوم الواحد.·
	 العالج الطبيعي·

التغطيات والمزايا

Benefits and Coverages
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Benefits and Coverages

Benefits and coverages agreed for 
employees and their dependents

الحد السنوي األقصى 
للشخص المشترك
 ) بالدينار  الكويتي (

 Maximum annual limit per
each Insured Member

( Kuwaiti Dinar )

الخدمات الطبية التي تم االتفاق 
عليها لصالح الموظفين وأفراد 

أسرهم

Dental benefit which includes   but 
not limited to
·	Open file
·	Extraction & filling, Gum 

treatment, Root Canal 
Treatment.

·	Radiology and prescribed 
medicines for covered 
conditions 

·	Treatment received in respect of 
bridges, crowns (standard type), 
and dentures.

·	Dental scaling once per policy 
year.

·	General dental inspections, 
routine check-ups, or fluoride 
varnish once per policy year

·	Treatment related to jaw 
shrinkage or loss as a result of 
dental extractions and/or the 
provision of implants

·	Surgical operation carried out 
by a consultant to put a natural 
tooth back into a jawbone after it 
is knocked out or dislodged in an 
accident.

·	 Immediate pain relief

750

عالج األسنان ويشمل على سبيل المثال 
ال الحصر

	 فتح الملف الطبي·
	 ــالج · ــب، ع ــزع العص ــو، ن ــع والحش الخل

ــذور   ــة الج ــالج أقني ــة، ع اللث
	 األشــعة الالزمــة واألدويــة الموصوفــة ·

المرتبطــة بعــالج الحــاالت المرضيــة 
ــاة. المغط

	 التلبيــس · الصناعيــة،  األطقــم 
ويشــمل تركيــب الجســور والتيجــان 

العــادي( )النــوع 
	 بالســنة · واحــدة  لمــرة  التنظيــف 

مينيــة لتأ ا
	 الفحــص الــدوري لألســنان أو العــالج ·

الــدوري أو عــالج بمــادة فلورايــد لمــرة 
ــة ــنة التأميني ــدة بالس واح

	 فقــد · أو  بتقلــص  يتعلــق  عــالج  أي 
ــة. ــع أو زراع ــن خل ــج ع ــك إذا كان نات الف

	 العمليــات الجراحيــة للفــم واألســنان ·
بغــرض إعــادة الســن الطبيعــي علــى 
ــة  ــقوط نتيج ــه أو س ــد خلع ــك بع الف

حــادث
	 العالج الطارئ للتخلص من األلم·
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Benefits and coverages agreed for 
employees and their dependents

الحد السنوي األقصى 
للشخص المشترك
 ) بالدينار  الكويتي (

 Maximum annual limit per
each Insured Member

( Kuwaiti Dinar )

الخدمات الطبية التي تم االتفاق 
عليها لصالح الموظفين وأفراد 

أسرهم

Pregnancy & Maternity which 
includes  but  not limited to
·	Open file
·	Antenatal care from beginning 

of pregnancy until delivery.
·	Radiology &  laboratory tests
·	Normal delivery 
·	Caesarian delivery.
·	Prescribed medicines related to 

treatment of covered 
·	Ectopic pregnancy
·	Legal Abortion 

1,500

مصاريف الحمل والوالدة وتشمل على 
سبيل المثال ال الحصر

	 فتح الملف الطبي·
	 العنايــة الطبيــة مــن بدايــة الحمــل ·

وحتــى الــوالدة
	 والتحاليــل · التشــخيصية  األشــعة 

يــة  لمخبر ا
	 الوالدة الطبيعية·
	 الوالدة القيصرية·
	 األدويــة الموصوفــة المرتبطــة بعــالج ·

الحــاالت المرضيــة المغطــاة.
	  الحمل خارج الرحم ·
	 اإلجهاض الطبيعي والقانوني·

Chronic Conditions defends as:
Chronic conditions is defined as 
disease or illness, which has at 
least one of the following criteria:

·	Has no cure, but treatment is to 
maintain the condition.

·	 Is caused by changes to your 
body which cannot be reversed

·	Require you to be specially 
trained or rehabilitated

·	Needs prolonged supervision, 
monitoring, and treatment

2,000

األمراض والحاالت المزمنة
ونعني بها الحاالت التي تنطبق عليها 

أحد األعراض التالية:

	 ليس لها عالج شاف معروف ولكن ·
العالج هو المحافظة على الحالة

	 حدثت بسبب تغيير في الجسم ال ·
يمكن السيطرة عليه

	 تتطلب من المريض تدريب خاص أو ·
عناية خاصة

	  تحتاج الى عناية ومراقبين دائمين ·
باإلضافة الى عالج غير معروف 

المدة 

·	  Routine Eye examination 
and the cost of lenses and /or 
medical Glasses once per policy 
year

40
	 فحص النظر الروتيني وتكلفة ·

العدسات أو النظارات الطبية لمرة 
واحده بالسنة التأمينية

التغطيات والمزايا

Benefits and Coverages
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التغطيات والمزايا

Benefits and Coverages

الحدود الجغرافية
داخل دولة الكويت فقط

نظام الدفع
الدفــع المباشــر الــى مــزودي الخدمــة ضمــن نطــاق الشــبكة المعتمــدة للحــاالت المشــمولة بنظــام التأميــن 

وضمــن الحــدود القصــوى  

نسبة التحمل
ال توجد 

سن المشمولين بالتغطية
	 بالنسبة للبالغين: الحد األقصى لالنضمام للتأمين هو 60 عاما.·
	 بالنسبة لألبناء: الحد األدنى لالنضمام هو اليوم األول للوالدة ·

الفئات المشمولة بالتغطية التأمينية
الكويتيون

	 العاملين والعامالت.·
	 زوجات العاملين وأزواج العامالت.·
	 أبناء العاملين والعامالت الذين لم يبلغوا سن 26 عامً وغير المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات ·

االجتماعية.
	 بنات العاملين والعامالت غير المتزوجات والمطلقات واألرامل إذا كن يعشن معهم.·
	 أبناء وبنات العاملين والعامالت المعاقين وغير المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية·

غير الكويتيون
	 العاملين والعامالت.·
	 زوجات العاملين غير الكويتيين.·
	 أبناء العاملين والعامالت الذين لم يبلغوا سن 26 عامً ولديهم إقامة صالحة )التحاق بعائل(·
	 بنات العاملين والعامالت غير المتزوجات والمطلقات واألرامل إذا كان لديهم إقامة صالحة )التحاق بعائل(·
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Territorial Limits
Inside Kuwait only.

Claims Settlement Modes
Gulf Insurance Group will settle cost of treatment to healthcare providers directly within the Network 
subject to maximum limits.

Deductibles
Nil

Age Limits
·	 Adults: the maximum age limit is 60 years

·	 Children: the minimum age is from birth of the child.

Eligible Insured Members

Kuwaitis
·	 Employees (male and female)

·	 Spouses of Kuwaiti employees.

·	 Employee’s male dependents below the age of 26 and are not registered in the

·	 Public Institution for Social Security.

·	 Employee’s Female dependents who are unmarried, divorced, widows or live Under household.

·	 Employee’s dependents who are disabled and not registered with the Public Institution for Social 
Security.

Expatriates
·	 Employees (male and female)

·	 Wives of male employees.

·	 Employee’s male dependents below age 26 with dependent visa.

·	 Employee’s female dependents who are unmarried, divorced or widows with( Dependent visa)

التغطيات والمزايا

Benefits and Coverages
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االستثناءات

Exclusions

االستثناءات

إن الحاالت التالية ال تخضع للتغطية التأمينية ويتعين على الموظف وأسرته مراجعة مستشفى 
األحمدي أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

	 ..HIV/AIDS أمراض نقص المناعة المكتسبة وأي حالة مرضية أو عالج مرتبط ب

األوبئة.. 2

اإلدمــان علــى المــواد الكحوليــة أو المخــدرات أو ســوء اســتخدام العقاقيــر، ســوء اســتخدام المــواد المذيبــة أو . 	
الالصقــة وأيــة اضطرابــات ناتجــة عنهــا. 

أي عــالج للتخلــص مــن عــوارض مصاحبــة آليــة تغيــرات جســدية ســواء كانــت هــذه العــوارض نفســية أو فيزيائية، . 4
وهــذه العــوارض لهــا ارتبــاط وثيــق بالبلــوغ وليــس لهــا ســبب مرضــي معــروف أو ناتجــة عــن حادث. 

العقــم وحــاالت العجــز الجنســي واالختــالل الوظيفــي، عمليــات طفــل األنابيــب ومــا يتعلــق بهــا مــن فحوصــات . 	
المنشــطات الجنســية، عمليــات التحــول الجنســي واألمــراض المنقولــة جنســيً.

الحاالت الخلقية / الوراثية. . 6

االنتحار أو تعمد إيذاء الشخص نفسه باالستناد الى تقرير طبيب أو تقرير شرطة.. 7

عالج أي حالة مرضية ناتجة عن التلوث اإلشعاعي أو كيميائي أو البيولوجي.. 	

الحــاالت المرضيــة الناتجــة عــن المشــاركة بالحــروب، أعمــال الشــغب، االضطرابــات المدنيــة، العصيــان المســلح، . 	
ــرطة  ــكرية أو الش ــة العس ــي الخدم ــاركة ف ــة المش ــرض نتيج ــة أو الم ــن اإلصاب ــالج م ــجناء والع ــة الس مقاوم

بــدوام كامــل.

الحــاالت المرضيــة الناتجــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن القيــام أو االشــتراك فــي عمــل اجرامــي مخالــف . 0	
للقانون.

العنايــة التمريضيــة أو العنايــة المنزليــة، المصحــات المائيــة وعيــادات العــالج بالمــاء وآيــة مراكــز أو مصحــات ال . 		
ينطبــق عليهــا وصــف مستشــفى. 

النقاهــة، االستشــفاء والعنايــة التمريضيــة العامــة الناتجــة عــن أي حالــة مرضيــة باســتثناء الحــاالت التــي تتطلــب . 2	
عــادة اإلقامة بالمستشــفى. 

الجراحة التجميلية ما لم يكن لعالج تشوه ناتج عن حادث مشمول بالتغطية التأمينية.. 		

أية عالجات او جراحة إلزالة أي زيادة في الشحوم بغض النظر عن أسبابها.. 4	

نفقات أي عالج عن الصمم الناتج عن تشوه خلقي وال يشمل هذا االستثناء الحاالت المرضية الحادة. . 		

ــن . 6	 ــب رأي المؤم ــه بحس ــات فاعليت ــم اثب ــم يت ــار ول ــبيل االختب ــى س ــض عل ــي للمري ــة تعط ــالج أو ادوي ــات ع نفق
ــائدة.  ــة الس ــر الطبي ــى المعايي ــتناد ال ــك باالس وذل

االستشــفاء، التمريــض أو العنايــة المنزليــة، المصحــات المائيــة وعيــادات العــالج بالمــاء وايــة مراكــز او مصحــات او . 7	
مراكــز ال ينطبــق عليهــا وصــف مستشــفى.
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االستثناءات

Exclusions

نفقات عالج مشاكل صعوبة التعلم أو السلوك او التطور سواء كان جسيدا او عقليً. . 		

نفقــات األجهــزة الطبيــة والمعــدات المســتخدمة مثــل ســماعات األذن، العــكازات، الكراســي المتحركــة و/أو . 		
ــدي  ــز الجس ــص أو العج ــل النق ــوض او تكم ــي تع ــة والت ــة او مزروع ــت خارجي ــواء كان ــة س ــزة اصطناعي أي أجه

ــري.  ــود الفق ــات العم ــة وبجراح ــة المرتبط ــرات االصطناعي والفق

نفقــات العــالج الوقائــي ومراقبــة الصحــة مثــل الفحوصــات الدوريــة والفحوصــات العامــة، الشــهادات الطبيــة، . 20
الفحوصــات المطلوبــة لغــرض التوظيــف او الســفر، اللقاحــات أو اي عــالج وقائــي أخــر.

اضطرابات النوم، النطق واالضطرابات النفسية.. 	2

تلقي العالج من قبل طبيب غير مرخص له بالعالج في دولة الكويت. . 22

أي نفقــات طبيــة ناتجــة عــن عــالج تســاقط الشــعر مــا لــم يكــن ناتــج عــن حالــة مرضيــة، بحيــث يصبــح العــالج . 	2
ضــرورة طبيبــة، عمليــات زرع الشــعر مســتثناة مــن التغطيــة التأمينيــة.

ــج . 24 ــب المعال ــل الطبي ــن قب ــة م ــن موصوف ــم تك ــا ل ــة م ــواد المعدني ــة أو الم ــالت الغذائي ــات أو المكم الفيتامين
وبنــاء علــى ضــرورة طبيــة.

المنشــطات الجنســية، المقويــات الرياضيــة، منتجــات مــواد التجميــل وكافــة أنــواع الصابــون والمنتجــات . 	2
باألســنان. الخاصــة 

حاالت الصرع على كافة أنواعها، عالج االمراض العقلية أو العصبية واالضطرابات النفسية.. 26

عمليات تخسيس الوزن واألجهزة واألدوية المتعلقة بذلك.. 27

زراعة ونقل األعضاء.. 	2

االشــتراك فــي ايــة تدريبــات علــى رياضــات خطــرة/ قصــوى علــى ســبيل المثــال ركــوب أي نــوع مــن المظــالت . 	2
الهوائيــة، تســلق الصخــور، الجبــال بواســطة الحبــال او بمســاعدة دليــل والقفــز بالمظــالت والمشــاركة فــي اي 

ســباق تحــت المــاء، وتســتثني الرياضــات التــي تتطلــب او تنطــوي علــى اســتخدام القدميــن.

نفقــات العــالج داخــل المستشــفى ال تتضمــن تغطيــة أجــور المكالمــات الهاتفيــة، الجرائــد والمجــالت، وجبــات . 0	
الضيــوف او مســتحضرات التجميــل وايــة مصاريــف شــخصية أخــرى.

النفقــات الناتجــة عــن االســتعانة بطاقــم طبــي إضافــي ســواء ذلــك الطاقــم مــن خــارج المستشــفى المعالــج، . 		
اال فــي حــاالت خاصــة جــدا وتخضــع لشــروط وأحــكام الوثيقــة.

أجــور اإلقامــة إذا كانــت اإلقامــة فــي المستشــفى ألكثــر مــن ليلــة واحــدة متعلقــة بعــالج حالــة تعالــج عــادة او . 2	
حالــة يمكــن عالجهــا فــي عيــادة خارجيــة، ويجــوز للمؤمــن اعتبارهــا زيــارة عاديــة لعيــادة خارجيــة وتغطيتهــا 

علــى هــذا األســاس
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Exclusions

Exclusions

The following cases do not fall within the purview of Insurance Scheme, hence Employees 
and their dependents shall visit Al-Ahmadi Hospital of the Ministry of Health Hospitals for 

treatment :

. 1 AIDS/HIV and any related complications.
. 2 Epidemics.
. 3 Misuse and addiction of drugs and alcohol and related complications.
. 4 Treatment to relieve symptoms of bodily changes associated with puberty.
. 5 Infertility, impotence, sexually transmitted diseases, sex changes, IVF, and all related 

investigations.
. 6 Congenital / hereditary conditions
. 7 Suicidal attempts / self-inflected injuries according to police or treating doctor report.
. 8 Treatment of any conditions related to radioactive, chemical and biological contamination.
. 9  Injuries arise from participation in wars, riots, civil commotion and prisoners› resistance. 

. 10 Treatment of any condition arising or related to participating in a criminal act that is against 
the law.

. 11 Home nurse care, hydrotherapy and any premises not registered as medical healthcare 
provider. 

. 12 Convalescence, rehabilitation and general nursing care.

. 13 Cosmetic and plastic surgery.
. 14 Any treatment / surgery related to removal of excess fat.
. 15 Deafness due to congenital abnormality except caused by acute conditions.
. 16 Experimental drugs & treatment
. 17 Rehabilitation, home nurse care, hydrotherapy centers and any premises not registered as 

medical healthcare provider. 
. 18 Learning difficulties, behavioral & developmental disorders.
. 19 Physical aids & devices such as wheel chairs , crutches , hearing aid devices , and / or any artificial 

devices, whether external or implanted, that compensate for or supplement the physical 
deficiency and artificial disc associated with spinal surgeries.

. 20 Preventive treatment and vaccination, General lab tests / medical checkup, sick leaves 
certificates and pre-employment / travel checkup.

. 21 Sleep, speech and psychiatric disorders.
. 22 Unlicensed doctors / not registered medical centers by the Ministry of Health.
. 23 Hair fall unless it is due to an illness or a disease where treatment of the primary cause is a 

medical necessity.
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االستثناءات

Exclusions

. 24 Vitamins, minerals or food supplements unless prescribed by doctor for medical necessity.
. 25 Sexual tonics, sport amphetamines, dental products, all kinds of soaps and cosmetics.
. 26 Any kind of epilepsy and all mental /psychiatric illness. 
. 27 Bariatric surgeries and its complications, also any related treatment / device.
. 28 Organ transplantations.
. 29 Participation in or training for dangerous or hazardous sports including but not limited to; sky 

diving , rock climbing or mountaineering , parachuting , scuba diving,…  etc.
. 30 Personal expenses during hospital stay like (phone calls, newspaper, additional meals, personal 

shaving instruments, cosmetics; etc. …..)
. 31 Any expenses related to additional medical staff either internal or external unless in very 

specific conditions subject to the medical necessity and conditioned by the policy terms.
. 32 Any expenses related to hospital stay for more than one night for a case should be treated as 

outpatient
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مستشفى األحمدي

يســتمر مستشــفى األحمــدي بتقديــم خدمــات محــددة الــى المشــمولين بنظــام التأميــن 
ــي: ــو التال ــى النح ــي عل ــي الجماع الصح

	 خدمة الطب الوقائي الدوري مثل التطعيمات والصحة المهنية ·
	 خدمة عالج الطوارئ في مستشفى األحمدي·
	 خدمة الطوارئ في عيادات مواقع عمليات الشركات التابعة أو مبنى مؤسسة البترول الكويتية ·

أو عيادة بيت الوطنية )المكتب الرئيسي لشركة البترول الوطنية( 
	 خدمة العالج بالخارج·
	 عالج العيون بجهاز الليزك )لالستغناء عن النظارات الطبية(·
	 عالج العقم ·
	 الموافقة على مصاريف العالج الطبي لدى مقدمي الخدمة المعتمدين والمشمولين بنظام ·

التأمين الصحي التي تتخطى الحدود القصوى للتغطية التأمينية )فريق التأمين الصحي( 
	 تقويم وزراعة األسنان·

مستشفى األحمدي

Al-Ahmadi Hospital
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Al-Ahmadi Hospital

Al-Ahmadi Hospital will continue to provide certain services to Insured members 
as follows:

·	 Preventative Medical Treatment, Routine health checkups, Vaccinations and 
Occupational Health Treatment.

·	 Emergency Treatment Services in Al- Ahmadi Hospital

·	 Emergency Medical Clinics in various ‘K’ Companies’ sites and KPC head office

·	 Referral Medical Treatment outside the State of Kuwait

·	 LASIK

·	 Infertility Treatment

·	 Approval of medical expenses exceeding maximum limit stipulated in the Policy.

·	 Orthodontics and dental implants

مستشفى األحمدي

Al-Ahmadi Hospital
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األسئلة األكثر شيوعا

ما هي آلية صرف أدوية الحاالت المزمنة؟  .	
ــن  ــتفادة م ــق االس ــن طري ــهر وع ــة أش ــى ثالث ــض حت ــاص بالمري ــالج الخ ــف الع ــج بوص ــب المعال ــوم الطبي يق
نظــام تزويــد األدويــة المزمنــة، حيــث يمكــن صــرف الــدواء مباشــرة مــن الصيدليــات المدرجــة بالشــبكة الطبيــة 

ــهريً. ــب ش ــة الطبي ــى مراجع ــة ال ــن ، دون الحاج ــج للتأمي ــة الخلي لمجموع

ما هي نوعية الغرفة المشمولة بالتأمين في حاالت العالج داخل المستشفى؟  .2
ــض أو  ــة المري ــال رغب ــي ح ــة وف ــة العادي ــفى للغرف ــل المستش ــة داخ ــات اإلقام ــن نفق ــة التأمي ــي وثيق تغط

ــن. ــن الغرفتي ــعر بي ــرق الس ــه ف ــن علي ــل المؤم ــة، يتحم ــى درج ــرف األعل ــات الغ ــع بخدم ــة التمت المريض

ما هي المدة المحددة لإلقامة داخل المستشفى عند الوالدة؟  .	
عدد أيام اإلقامة المتعارف عليها بالنسبة للوالدة الطبيعية هو يومين والقيصرية هو ثالثة أيام وإذا استدعي 

االمر تمديد لإلقامة فيكون وفقا لتقرير الطبيب المعالج وبوجود ضرورة طبية تحت منفعة الحمل والوالدة.

هل تغطي وثيقة التأمين أجور الطبيب الزائر من خارج المستشفى؟  .4
فــي حــال الحصــول علــى التغطيــات والمزايــا العالجيــة مــن طبيــب زائــر، يغطــي التأميــن أجــرة الطبيــب حســب 
التعرفــة المتفــق عليهــا مــع المستشــفى ويتحمــل المؤمــن عليــه أي فــرق ناتــج عــن التعرفــة المعتمدة بســبب 

أجــور وأتعــاب الطبيــب الزائــر مــن خــارج المستشــفى.

هــل يمكــن االســتمرار بتلقــي العــالج مــن مقدمــي الخدمــة المعتمديــن بنظــام التأميــن بعــد اســتنفاذ الحــدود   .	
القصــوى للشــخص الواحــد خــالل الســنة ؟

يمكــن االســتمرار بتلقــي العــالج ولكــن ال تتحمــل شــركه التاميــن أي مصاريــف تتجــاوز الحــدود القصــوى 
للتغطيــات المتفــق عليهــا.

ــراد  ــن أف ــر ضم ــرد آلخ ــن ف ــرى أو م ــة ألخ ــن تغطي ــوى م ــدود القص ــة بالح ــغ الخاص ــل المبال ــمح بنق ــل يس ه  .6
األســرة أو مــن ســنة تأمينيــة ألخــرى؟

ال يســمح بنقــل المبالــغ الخاصــة بالحــدود القصــوى مــن تغطيــة ألخــرى أو مــن فــرد آلخــر ضمــن أفــراد األســرة 
أو مــن ســنة تأمينيــة ألخــرى.

هــل مــن الواجــب علــى المؤمــن عليــه دفــع مبالــغ ماليــة مقابــل تلقــي خدمــات مغطــاة تأمينيــً لــدى أي مــن   .7
ــن؟ ــة المعتمدي ــي الخدم مقدم

ال يتوجــب علــى المؤمــن عليــه دفــع مبالــغ ماليــة مقابــل الخدمــات المغطــاة وغيــر المســتثناة تأمينيــً مالــم 
تتجــاوز الحــدود القصــوى. وفــي حــال طلــب مقــدم الخدمــة المعتمــد مــن المؤمــن عليــه دفــع أي مبلــغ مالــي، 
يرجــى االتصــال علــى مركــز الخدمــة التابــع لمجموعــه الخليــج للتاميــن -الكويــت لطلــب المشــورة والمســاعدة 

علــى الرقــم 				6	22.

ــة  ــدم الخدم ــن مق ــبقة م ــة المس ــض الموافق ــبب رف ــات وس ــب إثب ــي طل ــق ف ــه الح ــن علي ــدى المؤم ــل ل ه  .	
المعتمــد؟

نعم، يمكن للمشمول بالتأمين طلب إثبات نموذج الرفض.

األسئلة األكثر شيوعات

Frequentlty Asked Questions
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Frequently Asked Questions

1. What is the procedure to get prescribed medicines for chronic conditions?
Doctors can give prescription up to three months or alternatively through getting the benefit of “the 
chronic posting module” which, enable the insured member to get his/ her chronic medicines directly 
from gig network pharmacies; without the need of consulting the doctor on monthly basis.

2. What is the type of room covered for in-patient cases?
Insurance Policy covers the charges of a standard single private room. In case the patient wish to 
upgrade her/his room, he/she will have to bear the difference in cost.

3. What is the allowed staying period in the hospital following baby delivery?
For normal delivery, the accommodation is two days and for cesarean section, it is three days and in 
case more stay required it is subject to a medical necessity mentioned in a medical report from the 
treating doctor and to be covered under maternity benefit.

4. Does the Insurance cover the cost of visiting doctor from outside the hospital?
The insured member shall incur extra fees and expenses of the visiting doctor, as the insurance 
company shall cover services and procedures as per the agreed prices between the two parties.

5. Can insured member seek treatment after exceeding the Policy’s maximum limits?
Health Insurance Policy will not cover any charges exceeding the maximum limits.

6. Can you transfer any benefit limit from one Insured Member to another, from one benefit to 

another, or from one policy year to another?
No. Limits and benefits are not transferable.

7. Are insured members obligated to pay for covered treatments when visiting an approved healthcare 

provider?
Insured members are not required to pay for covered treatments when visiting an approved 
healthcare provider. However, if asked to pay, contact gig Call Center @ 1555  2296 for assistance. 

8. Do insured members have the right to request the provider a proof & reason of preapproval 

rejections?
Yes, members can ask for proof & reason of rejection in a written format.

األسئلة األكثر شيوعات

Frequentlty Asked Questions
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طريقة سداد مصاريف العالج

ســتقوم مجموعــة الخليــج للتأميــن بتوفيــر بطاقــة تأميــن للموظفيــن وكل فــرد مــن أفــراد أســرهم )بطاقــة   -
ــات  ــل الخدم ــد مقاب ــة المعتم ــدم الخدم ــى مق ــر إل ــداد المباش ــا الس ــن خالله ــيتم م ــي( وس ــن الصح التأمي

ــد. ــدل فاق ــتخراج ب ــة الس ــى المجموع ــوع إل ــيتعين الرج ــه س ــا ألن ــة عليه ــن المحافظ ــة، آملي الطبي

ــض  ــادي رف ــك لتف ــا وذل ــة عليه ــات المطبوع ــن البيان ــد م ــى التأك ــي، يرج ــن الصح ــة التأمي ــتالم بطاق ــد اس عن  -
البطاقــة مــن قبــل مقدمــي الخدمــة المعتمديــن.

ــاعة  ــدار الس ــى م ــن عل ــة المعتمدي ــي الخدم ــع مقدم ــرا م ــا مباش ــً آلي ــن ربط ــج للتأمي ــة الخلي ــر مجموع توف  -
ــاعة  ــدار الس ــى م ــل عل ــة يعم ــز خدم ــا مرك ــر أيض ــات، وتوف ــا المعلوم ــم تكنولوجي ــدث نظ ــم بأح ــو مدع وه

لخدمتكــم فــال تتــردد باالتصــال لطلــب المســاعدة والمشــورة.

اإلجراءات الواجب اتباعها لدى مقدمي الخدمة المعتمدين عند تلقي العالج الطبي:

اإلستقبال:

ــي  ــن مقدم ــدى أي م ــن ل ــمول بالتأمي ــة للمش ــة المدني ــع البطاق ــي م ــن الصح ــة التأمي ــراز بطاق ــب إب يج  -
للتأميــن. الخليــج  مجموعــة  لــدى  المعتمديــن  الخدمــة 

ــب  ــث ال يتطل ــة، حي ــجيل المطالب ــن وتس ــة التأمي ــن حال ــتعالم ع ــتقبال باالس ــف االس ــوم موظ ــوف يق س  -
ــاص  ــي الخ ــط اآلل ــام الرب ــالل نظ ــن خ ــم م ــاص بك ــراء الخ ــتكمال اإلج ــدودة الس ــق مع ــوى دقائ ــك س ذل

بالمجموعــة.

الخاصــة  والفواتيــر  المطالبــة  نمــوذج  علــى  التوقيــع  أمــره  ولــي  أو  المريضــة  المريــض/  علــى  يجــب   -
الفاتــورة. وقيمــة  البيانــات  مــن  التأكــد  يرجــى  لــذا  الطبــي،  بالعــالج 

تشــترط مجموعــة الخليــج للتأميــن علــى مقدمــي الخدمــة المعتمديــن طلــب الموافقــة المســبقة قبــل   -
تقديــم بعــض الخدمــات الصحيــة، وذلــك بغــرض التأكــد مــن اتبــاع مقدمــي الخدمــة للبروتوكــوالت 
القصــوى  الحــدود  علــى  للحفــاظ  وذلــك  طبيــً  ضروريــة  غيــر  خدمــات  أي  تقديــم  وعــدم  الطبيــة 

الســتخدامها عنــد الحاجــة ال قــدر اهلل وكذلــك لضمــان حصولكــم علــى أفضــل رعايــة صحيــة.

اســتالم مجموعــة  0	 دقيقــة مــن وقــت  المســبقة ال يحتــاج ألكثــر مــن  الموافقــة  الــرد علــى طلــب   -
ــة  ــات المطلوب الخليــج للتأميــن لطلــب الموافقــة مــن مقــدم الخدمــة المعتمــد شــرط اكتمــال كل البيان

ــي:  ــا يل ــاع م ــى إتب ــبقة يرج ــة المس ــى الموافق ــرد عل ــي ال ــر ف ــال التأخ ــي ح ــة. وف ــل الحال وتفاصي

جميــع  مــع  المجموعــة  إلــى  أَرســل  قــد  الموافقــة  طلــب  بــأن  االســتقبال  موظــف  مــن  التأكــد   -
المعالــج. الطبيــب  كتقريــر  الالزمــة  البيانــات 

االتصــال علــى مركــز الخدمــة )24 ســاعة( لمتابعــة الحالة إن لزم األمر.  -

فــي حــال وجــود أي شــكوى أو مالحظــة علــى أداء مقــدم الخدمــة الطبيــة أو علــى مركــز الخدمــة   -
الطبيــة، يرجــى عــدم التــردد باالتصــال علــى مركــز االتصــال وخدمــة العمــالء علــى الرقــم 				6	22 

علــى مــدار الســاعة

فــي حال عدم توفــر بطاقة التأمين الصحــي يمكنكم اســتخدام البطاقة المدنية.  -

طريقة سداد مصاريف العالج

Claim Settlement Procedures



Group Medical Insurance Schemeنظام التأمين الصحي الجماعي 2020 - 2021

21

Claim Settlement Procedures

- Gulf Insurance Group will provide Health Insurance Cards to each individual employee and his/her 
dependents to cover the healthcare services. The company shall issue duplicate Health Insurance 
Cards in case of any loss or damage. 

- When receiving Health Insurance Cards, please check the printed details to avoid rejection by 
healthcare providers for incorrect details.

- Gulf Insurance Group connected online with the approved healthcare provider via latest 
information technologies so that your claim is processed immediately. Call center is also available 
around the clock to support and advise you as required. 

Please find below the procedure when visiting an approved healthcare provider to obtain a service/
medical treatment:

Reception:

- Please present your Civil ID and Health Insurance Card to reception in any of gig healthcare 
providers. 

- The Provider “Receptionist” will register the claims using gig online application. This should 
not take more than a few minutes. 

- The patient or his/her guardian should sign the Claim Form and the invoices. Please make sure 
to check the invoice value and the list of treatments received before signing.  

- In order to ensure the best medical practice and to maintain your limit for future use, the 
network providers are required to seek the prior approval from the Insurance Company to 
proceed with certain services/treatments.

- Response for pre-approvals requests by gig does not require more than 30 minutes from 
receiving the request along with complete reports and details from the network provider. If 
delayed  response longer than 30 minutes, please take the following steps: 

- Check with the provider’s receptionist to ensure that the pre-approval request is sent to the 
Insurance Company along with all necessary documents such as the medical report. 

- Call gig Call Center to inquire about the reason of the delay. 

- For any comment on the performance of network providers or gig medical center, please call 
gig Complaint Handling & Customer Care Center 22961555

- In cases wherein Health Card is not handy, Civil Id cards can be used to avail treatment at network 
providers.

طريقة سداد مصاريف العالج

Claim Settlement Procedures
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الصيدليــة

يتم صرف األدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج شرط أن تكون مشمولة في التأمين.  -

تشــترط وزارة الصحــة وجــود الوصفــة الطبيــة موقعــة ومختومــة مــن قبــل الطبيــب المعالــج كشــرط لصــرف   -
األدويــة، مــع ضــرورة احتفــاظ الصيدليــة بالنســخة األصليــة، لذلــك فــي حــال عــدم توفــر جميــع األدويــة 
ــرف  ــرى لص ــدة أخ ــة معتم ــال لصيدلي ــة واالنتق ــة األصلي ــاظ بالوصف ــى االحتف ــة يرج ــد الصيدلي ــة عن الموصوف

ــة. األدوي

عمــاًل علــى راحتكــم، يرجــى االنضمــام الــى برنامــج تزويــد النظــام باألدويــة المزمنــة، والــذي يتيــح صــرف الــدواء   -
مباشــرة مــن أي مــن الصيدليــات المدرجــة بالشــبكة لدينــا مــن دون الحاجــة الــى زيــارة الطبيــب شــهريً بطريقــة 
ســهلة.  فــي حــال رغبتكــم االســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يرجــى التكــرم بتزويدنــا بأحــدث تقريــر طبــي عــن 
الحالــة المرضيــة واألدويــة الموصوفــة وجرعــة كل دواء حســب النمــوذج الخــاص باألدويــة المزمنــة ومــن ثــم 
ــة  ــراض المزمن ــن األم ــون م ــن يعان ــى الذي ــاالت المرض ــي ح ــك ف ــن وذل ــج للتأمي ــة الخلي ــى مجموع ــاله ال ارس
ويتناولــون األدويــة بشــكل مســتمر او فــي حالــة أي تغييــر فــي االدويــة الموصوفــة. باإلمــكان الحصــول علــى 
النمــوذج مــن خــالل الموقــع االلكترونــي أو المراكــز الطبيــة المعتمــدة بعــد تعبئــة النمــوذج، يمكــن ارســاله الــى 

chronic.kpc@gig.com.kw البريــد االلكترونــي
او واتساب )		622220( او الى أحد فروع مجموعة الخليج للتأمين .  -

Pharmacy:

- The pharmacy will dispense medicines prescribed by the treating doctor as mentioned in 
the Policy.

- Ministry of Health requires the pharmacy to obtain original signed and stamped 
prescriptions before dispensing the prescribed medicines. In case the medicine is not 
available, Insured Member is requested to keep the original prescription and visit another 
network pharmacy.

- For your convince, , Kindly join “Chronic Posting Module” which in a very simple way enable 
the insured members getting their medications directly from gig network pharmacies; 
without the need of consulting the doctor on monthly basis. In case you desire to join this 
service, please provide us with “Chronic Form” which include recent medical report and 
prescribed chronic medicines with dosages. You can get the chronic form through gig 
website, gig medical network of providers or gig branches.

 - After filling the Chronic Form, you can send it through email: chronic.kpc@gig.com.kw ,or 
WhatsApp number: 62222011 or gig branches.

الصيدلية

Pharmacy
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مالحظات هامة 

ــزاءات  ــق الج ــيتم تطبي ــط، وس ــة فق ــة التأميني ــمول بالتغطي ــخص المش ــة للش ــة مخصص ــة صحي كل بطاق  .	
الكويتيــة  مؤسســة  لــدى  الجماعــي  الصحــي  التأميــن  بنظــام  المعتمــدة  اإلداريــة  الالئحــة  فــي  الــواردة 

التابعــة لهــا فــي حالــة إســاءة اســتخدامها.  والشــركات 

ــز  ــوارئ ألي مرك ــم ط ــرب قس ــى أق ــه ال ــة التوج ــمول بالتغطي ــرد المش ــى الف ــب عل ــة يج ــاالت الطارئ ــي الح ف  .2
طبــي/ مستشــفى حيــث يتــم إدخالــه فــورًا.

عنــد والدة طفــل للمؤمــن عليــه، يقــوم المستشــفى بإخطــار مجموعــة الخليــج للتأميــن بالــوالدة فــورًا وذلــك   .	
ــام  ــه القي ــوب عن ــن ين ــن أو م ــول بالتأمي ــى المش ــن عل ــة.  يتعي ــه للوثيق ــورة مؤقت ــود بص ــة المول ــرض إضاف بغ
بإخطــار دائــرة المــوارد البشــرية فــي المؤسســة او الشــركة التــي يعمــل بهــا وذلــك إلبــالغ فريــق التأميــن 
الصحــي بمستشــفى األحمــدي الــذي يتولــى مخاطبــة مجموعــة الخليــج للتأميــن - الكويــت إلضافــة المولــود 
رســميً وطلــب إصــدار بطاقــة التأميــن الصحيــة. تقــوم مجموعــة الخليــج للتأميــن بإصــدار شــهادة مؤقتــة لمدة 
0	 يومــً فقــط تبــدأ مــن تاريــخ الــوالدة علــى أن يقــوم الموظــف المعنــي باالنتهــاء مــن اإلجــراءات المذكــورة أنفــً 

خــالل هــذه الفتــرة حتــى يتمكــن الطفــل مــن االســتمرار بتلقــي العــالج.

إلضافــة الــزوج / الزوجــة المســتحقين لوثيقــة الـــتأمين، يلــزم إبــالغ دائــرة المــوارد البشــرية التابعــة للمؤسســة-  .4
الشــركة التــي يعملــون بهــا وذلــك إلخطــار فريــق التأميــن الصحــي بمستشــفى األحمــدي والــذي يتولــى 

ــي.  ــن صح ــة تأمي ــدار بطاق ــب إص ــميً وطل ــة رس ــزوج/ الزوج ــة ال ــة إلضاف ــة المجموع مخاطب

إذا كان الطبيــب المعالــج طبيــب زائــر فعلــى المؤمــن عليــه تحمــل تكلفــة أي فــروق ناتجــة بيــن أجــور وأتعــاب   .	
ــج  ــي برنام ــمولة ف ــة المش ــا العالجي ــة المزاي ــتتم تغطي ــث س ــدة، حي ــعار المعتم ــة األس ــر والئح ــب الزائ الطبي

ــن. ــن الطرفي ــا بي ــق عليه ــعار المتف ــً لألس ــن وفق التأمي

Important Points

1. Each insurance card is assigned to only one individual insured member. In case is misused, Penalties 
will be applied according to KPC Personal Policy.

2. In case of emergency treatment, Insured member should always head to the nearest emergency 
department in any medical center/ Hospital where immediate treatment shall be provided.

3. For Newborn babies, The Hospital will inform gig   of the birth immediately so that they are added 
temporary under the policy. Insured Member or person on his/her behalf should inform the Human 
Resources Department in his/ her company after obtaining the birth certificate and Civil ID of the 
newborn baby. Human resources department will inform the insurance team in Al- Ahmadi Hospital 
who will contact  gig officially to add  the newborn baby  and issue his/her insurance card. 

 Gulf Insurance Group will issue a temporary certificate for a period of 30 days starting from the date 
of birth until finish the registration process of the newborn baby. 

4. To add an eligible spouse under the Policy, please inform the Human Resource Department of your 
Company to communicate with Group Health Insurance Team of Al-Ahmadi Hospital; they will 
communicate gig officially to add the spouse and issue the insurance card.  

5. In case of receiving treatment under a visiting doctor, the insured member shall incur the extra fees 
expenses of the visiting doctor, as the insurance company shall only pay for covered services and 
procedures as per the agreed prices between the two parties

مالحظات هامة

Important Notes
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Value-adding insurance partner
شريكك في جعل تأمينك أكثر قيمة
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الشبكة الطبية لنظام التأمين الصحي الجماعي 
للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وأفراد أسرهم

  
Network list of Kuwait Petroleum Corporation and Subsidiaries 

for their employees and their dependents 

2020 - 2021
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عمالؤنا األعزاء

أعــد هــذا الكتيــب لتعريفكــم بقائمــة مقدمــي الخدمــة المعتمديــن لــدى الشــبكة الطبيــة 
التابعــة لمجموعــة الخليــج للتأميــن. تضــم شــبكتنا الطبيــة مجموعــة كبيــرة مــن المستشــفيات، 
المراكــز الطبيــة، مراكــز االســنان، مراكــز العــالج الطبيعــي ومراكــز األشــعة مــع كادر طبــي ضخم 
ــم  ــار عنه ــعكم االستفس ــن بوس ــاريين الذي ــن واالستش ــاء المختصي ــن األطب ــد م ــمل العدي يش
 www.gig-health.com  ــن ــج للتأمي ــة الخلي ــع مجموع ــي موق ــث ف ــجيل والبح ــق التس ــن طري  ع

أو بمراجعة موظفي االستقبال في هذه المستشفيات والمراكز الطبية.

مالحظــة هامــة: هــذه القائمــة خاضعــة للتحديــث المســتمر خــالل العــام حيث ســيتم إعالمكم 
عــن أي تحديث بشــكل دوري.

Dear Valued Insured Members,

This booklet was prepared to introduce the list of appointed service providers 
accredited by Gulf Insurance Group medical network. Our medical network includes 
a group of hospitals, medical centers ,dental centers, physiotherapy centers and 
radiology specialized centers that contain many specialized doctors and consultants 
whom you can inquire their names by registering and visiting Gulf Insurance Group 
website www.gig-health.com  or by contacting the affiliated staff in these hospitals and 
medical centers

Important Note: This list is subjected to continuous updates during the year, which will 
be announced periodically. 
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المستشفيات

HospitalsProudly Arabian
 فخورين بأصولنا العربية
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Group Medical Insurance Schemeنظام التأمين الصحي الجماعي 2020 - 2021 المستشفيات

Hospitals

المستشفيات

Hospitals
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المستشفيات

Hospitals

HAWALLY / حولي

Al Rashid Hospital
Salmiya 25624000 مستشفى الراشد

السالمية

Al Seef Hospital
Salmiya 1881122 مستشفى السيف

السالمية

New Mowasat Hospital
Salmiya 25726666 مستشفى المواساة الجديد

السالمية

Hadi Clinic
Jabriya 1828282 / 25363000 مستشفى هادي

الجابرية

Royale Hayat Hospitall
Jabriya 25360000 مستشفى رويال حياة

الجابرية

Dar Al Shifa Hospital
Hawally 1802555 مستشفى دار الشفاء

حولي

MUBARAK AL KABEER / مبارك الكبير

Kuwait Hospital
Sabah AlSalem 1808088 مستشفي الكويت

صباح السالم

Taiba Hospital
Sabah AlSalem 1881122 مستشفى طيبة

صباح السالم

Wara Hospital
Sabah AlSalem 1888001 مستشفى واره

صباح السالم

Al AHMADI / األحمدي

Alia International Hospital 
Al Mahboula 22272000 مستشفى عالية الدولي

المهبولة

London Hospital 
Fintas 1883883 مستشفى لندن

الفنطاس
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Group Medical Insurance Schemeنظام التأمين الصحي الجماعي 2020 - 2021 المستشفيات

Hospitals

ASIMAH / العاصمة

Al Salam International Hospital
Bnaid Al Gar 22232000 مستشفى السالم الدولي

بنيد القار

FARWANIYA / الفروانية

Sidra Hospital 
Al Ragii 24997000 مستشفى سدرة  

الرقعي
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مراكز طبية

Medical CentersRelationships are valuable
 عالقاتنا قيمة
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مراكز طبية

Medical Centers

HAWALLY / حولي

Al Fanar Clinic
Salmiya 25744449 مستوصف الفنار كلينك

السالمية

Al Ghadeer Clinic
Salmiya 25713016/7 مستوصف الغدير كلينك

السالمية

Al Hakim Clinic
Hawally 22626231 / 22617115/5 الحكيم كلينيك

حولي

Al Hayat Medical Center
Hawally 22212888 مركز الحياة الطبي

حولي

Al Safat American Medical Center
Maidan Hawalli 22247999 مركز الصفاة األمريكي الطبي

ميدان حولي

Al Shaab Medical Center
Al Shaab AlBahri 1886060 مركز الشعب الطبي

الشعب البحري

Al Zuhair Medical Center
Salmiya 22248777 مركز الزهير الطبي

السالمية

Al Sayad Medical Center
Salmiya 22211900 ext 200 مركز الصياد الطبي 

السالمية

Al-Hasawi Clinic
Hawally 22621126 مستوصف الحساوي كلينك

حولي

Al-Jraiwi Clinic
Hawally 22646969 مستوصف الجريوي كلينك

حولي

American clinic
Salmiya 25711226 مستوصف أمريكان كلينيك

السالمية

Berlin Klinik
Hawally 22052900 مركز برلين كلينك

حولي

Beverly Hills Medical Center
Salmiya 22289999 مركز بيفرلي هيلز الطبي

السالمية

Bouhamra Clinic
Maidan Hawalli 25626162 مستوصف بوحمرة كلينك

ميدان حولي

Boushahri Clinic
Salmiya 25650064 مركز بوشهري كلينك

السالمية

Boushahri Specialized Polyclinic
Salmiya 25622001 مركز بوشهري التخصصي 

السالمية
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Group Medical Insurance Schemeنظام التأمين الصحي الجماعي 2020 - 2021 مراكز طبية

Medical Centers

Cedar Clinic
Salmiya 22053222 مستوصف سيدر الطبي

السالمية

My Doctor Clinic
Salmiya 22067610 مركز ماي دكتور كلينك

السالمية

Cosmomedica Medical Center
Salmiya 22274922/33 مستوصف كوزموميديكا كلينك

السالمية

Dar Al Bara’a Medical Center
Jabriya 1820008 مركز دار البراء الطبي

الجابرية

Dar Al Shifa Clinic
Maidan Hawalli 1802555 ext. 640 مستوصف دار الشفاء

ميدان حولي

Dr. Salem Al Ajmi Clinic
Salmiya 25756311 مستوصف د.سالم العجمي

السالمية

Elaj Clinic
Salmiya 25632369 مستوصف عالج كلينك

السالمية

Etihad Medical Center
Salmiya 22274501 مركز اإلتحاد الطبي

السالمية

Global Med Clinic
Jabriya 25313081/5 مستوصف غلوبال ميد 

الجابرية

Inaya Medical Center
Salmiya 1846292 مركز عناية  الطبي

السالمية

International Clinic
Salmiya 1886677 انترناشونال كلينيك

السالمية

Jarallah German Specialized Clinic
Hawally 1844445 مركز الجاراهلل األلماني التخصصي 

حولي

Joury Clinic
Salmiya 25720005 مستوصف جوري كلينك

السالمية

Kana Clinic
Hawally 1805262 كانا كلينك

حولي

Kuwait Specialized Eye Center
Al Shaab AlBahri 22211000 مركز الكويت التخصصي للعيون

الشعب البحري

Lausanne Clinic
Shaab 22638511 مستوصف لوزان كلينك

الشعب

Medical Consultation center
Salmiya 2567 0555 المركز االستشاري الطبي

السالمية
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مراكز طبية

Medical Centers

Klinik Clinic
Salmiya 22020404 مستوصف كلينك الطبي

السالمية

Prestige Clinic
Salmiya 25711155 مستوصف برستيج كلينك

السالمية

Quttainah Medical Center
Shaab 1888883 مركز قطينة الطبي

الشعب

Royal Clinic
Salmiya 25611060 رويال كلينك

السالمية

Salmiya Clinic
Salmiya 25765100 السالمية كلينيك

السالمية

The Clinic For Mother And Child
Jabriya 22269346/718 مستوصف االم و الطفل

الجابرية

Sidra Clinic
Jabriya 25333360 عيادة السدرة للمسالك البولية 

الجابرية

Specialized Clinics Center
Hawally 22650700 مركز العيادات التخصصية

حولي

Villa Medica Medical Center
Salmiya 60001804/22208802 فيال ميديكا كلينيك

السالمية

Villa Sara Medical Center
Salmiya 22088578 مركز فيال سارة مديكال

السالمية

Vogue Clinic
Hawally 22253493 مستوصف فوج كلينك

حولي

Yiaco Medical Center
Salmiya 25610001 مركز ياكو الطبي

السالمية

Al AHMADI / األحمدي

Al Fahaheel Polyclinic
Fahaheel 23920505 مستوصف الفحيحيل األهلي

الفحيحيل

Al Sabah Private Polyclinic
Fahaheel 23910104 مستوصف الصباح األهلي

الفحيحيل

Al Sayegh Clinic
Al Ahmadi 1848382 الصايغ كلينك

األحمدي
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Group Medical Insurance Schemeنظام التأمين الصحي الجماعي 2020 - 2021 مراكز طبية

Medical Centers

Al Soor Clinic
Al Mahboula 23711103 مستوصف السور التخصصي

المهبولة

Al-Kout Medical Centre
Al Manqaf 22085555 مركز الكوت الطبي

المنقف

Basma Medical Clinic
Al Manqaf 23714445 مستوصف بسمة ميديكال

المنقف

British Medical Center
Al Manqaf 23713100 المركز البريطاني الطبي

المنقف

City Clinic Int’l
Fahaheel 23915592 ext 206 مستوصف المدينة الدولي

الفحيحيل

Mallorca medical center
Al Mahboula 22251514 مركز مايوركا الطبي

المهبولة

Shifa Al Jazeera Medical Center
Fahaheel 23919015 مركز شفاء الجزيرة الطبي

الفحيحيل

Specialized German Center
Al Manqaf 23718282 الموستوصف األلماني التخصصي

المنقف

Sultan Polyclinic
Al Manqaf 23718188 مستوصف سلطان األهلي 

المنقف

Al Arabiya Clinic
Al Egaila 22257448 مستوصف العربية كلينيك

العقيلة

FARWANIYA / الفروانية

Al Rabiah Medical Center
Farwaniya 1826826 مركز الربيعة الطبي

الفروانية

Al-Nahil international clinic
Jleeb Al Shuoukh 24347090 مركز النهيل الدولي

جليب الشيوخ

Dr. Ibrahim Alenezi Medical Clinic
Al Ragii 1810003 مركز د. ابراهيم العنزي الطبي

الرقعي

Elite medical center
Khaitan 22052210 مركز النخبة الطبي

خيطان
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مراكز طبية

Medical Centers

Al Saleh Clinic
Khaitan 24714176 الصالح كلينك

خيطان

German Medical Care
Jleeb Al Shuoukh 24334282 مستوصف الرعاية األلماني

جليب الشيوخ

Metro Medical Clinic
Farwaniya 24731777 مترو الطبي

الفروانية

Nas Clinic
Farwaniya 24746467 مستوصف ناس كلينيك

الفروانية

Mona clinic
Al Ragii 24881051/2 مستوصف منى كلينك

الرقعي

Montreal Polyclinic
Farwaniya 24748888 مستوصف مونتريال كلينك

الفروانية

Royal City Clinic
Jleeb Al Shuoukh 24340122 مستوصف رويال المدينة

جليب الشيوخ

Badr Al Samaa Medical Center
Jleeb Al Shuoukh 24759250 مركز بدر السماء الطبي

جليب الشيوخ

Shifa Al Jazeera Medical Center
Farwaniya 24734000 مركز شفاء الجزيرة الطبي

الفروانية

JAHRA / الجهراء

Aldhamer center for medical
Al Jahra 24576717 مركز الضامر للتخصصات الطبية

الجهراء

Consultation Medical Clinic
Al Jahra 24559444 المستوصف الطبي االستشاري

الجهراء

Derma Dent Clinic
Al Jahra 24566200/300 مستوصف ديرما دنت كلينك

الجهراء

Bandar Clinic
Al Jahra 24569119 مستوصف بندر كلينك

الجهراء

Exir Medical Subspecialties Centre
Al Jahra 24568859 مركز اكسيرللتخصصات الطبية الدقيقة

الجهراء
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Group Medical Insurance Schemeنظام التأمين الصحي الجماعي 2020 - 2021 مراكز طبية

Medical Centers

Hala Medical Center
Al Jahra 24570505/24566464 مستوصف هال ميديكل سنتر

الجهراء

Health Pro Clinic
Al Jahra 24566066 مستوصف هيلث برو كلينك

الجهراء

Jahra Clinic
Al Jahra 24556867/78 مستوصف الجهراء

الجهراء

Maha Clinic
Al Jahra 24583003/24589009 مستوصف مها كلينك

الجهراء

Reem Clinic
Al Jahra 22052550 مستوصف ريم كلينكك

الجهراء

ASIMAH / العاصمة

Canadian Medical Center
Sharq 22967770 المركز الطبي الكندي

شرق

City Clinic
Murgab 22497060 مستوصف المدينة

المرقاب

Dasman Diabetes Institute
Dasman 22242999 معهد دسمان للسكري

دسمان

Global Medical Center
Bnaid Al Gar 25313081/5 مركز جلوبال الطبي

بنيد القار

Medical one polyclinic
Daiya 22055333 مستوصف ميديكال ون التخصصي

الدعية

Messilah Bldg of Al Salam Int. Hospital
Bnaid Al Gar 22232000 مبنى المسيله لمستشفى السالم الدولي

بنيد القار

Sixty Degree Clinic
Bnaid Al Gar 52229595 مستوصف سيكستي ديجري كلينك

بنيد القار

Al Salhiya Clinic
Qibla 22996522 الصالحية كلينك

القبلة

MUBARAK AL KABEER / مبارك الكبير

Integrated Medical Clinics
Sabah AlSalem 22026212 مركز العيادات الطبية المتكاملة

صباح السالم
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عيادات خاصة

Private Clinics

We exist to make insurance more desirable
هدفنا أن نجعل التأمين أكثر جاذبية
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Private Clinics

عيادات خاصة

Private Clinics
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عيادات خاصة

Private Clinics

HAWALLY / حولي

 Dr. Jamal Behbehani Clinic
Salmiya 25730011 عيادة د. جمال بهبهاني

السالمية

 Dr. Jamal Behbehani
Ophthalmology

د. جمال بهبهاني
أمراض العيون

 Dr. Adel Al Buloushi Clinic
Salmiya 25730011 عيادة د. عادل البلوشي

السالمية

 Dr. Adel Al Buloushi
Ophthalmology

د. عادل البلوشي
أمراض العيون

 Dr. Abdulmutalib Behbahanii Clinic
Salmiya 25620700 عيادة د.عبدالمطلب محمد بهبهانى

السالمية

 Dr. Abdulmutalib Behbahani
Ophthalmology

 د.عبدالمطلب محمد بهبهانى
أمراض العيون

 Dr. Farah Jassim Sadeq Clinic
Salmiya 25620698 عيادة د. فرح جاسم عبدالعزيز

السالمية

 Dr. Farah Jassim Sadeq
Radiology

د. فرح جاسم عبدالعزيز
األشعة

 Dr. Raed S S H Behbehani Private Clinic
Salmiya 22269350 عيادة د. رائد بهبهاني

الجابرية

Dr. Raed S S H Behbehani
Ophthalmology

د. رائد بهبهاني
استشاري جراحة عيون وأعصاب عيون

 Dr. Abdulmohsen Al Terki Clinic
Salmiya 25650040 عيادة د عبد المحسن التركي

السالمية

Dr. Abdulmohsen Al Terki 
Consultant ENT

د.عبد المحسن التركي
استشاري أمراض أنف وأذن وحنجرة
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Private Clinics

Dr. Abdulmohsin Jafar Clinic
Al Shaab AlBahri 22616122 عيادة د. عبدالمحسن جعفر

الشعب البحري

Dr. Abdulmohsin Jafar 
Otolaryngology (E.N.T.)

د. عبدالمحسن جعفر 
أمراض األنف واألذن والحنجرة

Dr. Adel Alawadhi Private Clinic
Jabriya 25330060 عيادة د. عادل محمد نور العوضي

الجابرية 

Dr. Adel Alawadhi
Internal Medicine / Rheumatology

د. عادل محمد نور العوضي 
أمراض باطنية و روماتيزم

Dr. Ahmad Al Khabaz Clinic
Jabriya 22269449/90094424 عيادة د. أحمد الخباز

الجابرية 

Dr. Ahmad Al Khabaz
Allergy, Asthma, and Clinical Immunology Specialist 

د. أحمد الخباز
استشاري أطفال عام /  إختصاصي في الحساسية و الربو و 

المناعة  )األطفال و الكبار(

Dr. Ahmad Ali Murad Clinic 
Jabriya 97949393 عيادة د. احمد علي المراد

الجابرية 

Dr. Ahmad Ali AlMurad
General Surgery

د. احمد علي المراد 
الجراحة العامة

Dr. Ala’ Groof Clinic
Salmiya 25626000 عيادة د.عالء أكروف

السالمية 

Dr. Ala’ Groof Clinic
Consultant general surgery ,Vascular Surgery & 
Endoscopy

د.عالء أكروف 
استشاري الجراحة العامة وجراحة األوعية الدموية ومناظير

Dr. Amna Shagouli Clinic 
(Glycemia Clinic)
Salmiya

50122342 / 22285800
عيادة د. آمنه شاغولي

 غاليسيميا كلينيك
السالمية 

Dr. Amna Ali Shagouli 
Diabetes & Endocrinology

د. آمنه علي شاغولي  
استشاري باطنية عام / غدد صماء و سكر
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Private Clinics

Dr. Athari Alwael Private Clinic
Maidan Hawalli 25655556 عيادة د.عذاري الوائل

ميدان حولي

Dr. Athari Alwael 
Consultant ENT and head and neck surgery

د.عذاري الوائل
استشاري أمراض أنف وأدن وحنجرة وجراحة الرأس والرقبة

Dr. Fahad Al Ibrahim Clinic
Salmiya 55665384 عياده د. فهد االبراهيم

السالمية

Dr. Fahad Abdul Aziz Mutalak Ibrahim
Internal Medicine/Gastroenterology

د. فهد االبراهيم  
أمراض باطنية و جهاز هضمي

Dr. Fahad Ali Al-Mukhaizeem Clinic
Jabriya 22269369 عيادة د. فهد المخيزيم

الجابرية

Dr. Fahad Ali Al-Mukhaizeem
Pediatrics and emergency pediatrics

د. فهد المخيزيم
أمراض األطفال وطب طوارئ أطفال

Dr. Fawziah Y. Al Kandari Clinic
Salmiya 25720800/94022640 عيادة د. فوزية الكندري

السالمية

Dr. Fawziah Y. Al Kandari 
Consultant Cardiologist 

د. فوزية الكندري
استشاري فسلجة القلب

Dr. Khaled Alsaeed Clinic
Jabriya 99103544 عيادة د. خالد السعيد

الجابرية

Dr. Khaled Alsaeed 
Pediatrics

د. خالد السعيد
أمراض األطفال

Dr. Mervat Al Saleh Clinic
Jabriya 25322376 عيادة د. ميرفت الصالح 

الجابرية

Dr. Mervat Al Saleh
General Surgery

د. ميرفت الصالح 
الجراحة العامة
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Private Clinics

Dr. Mohmmad Barrak Al Haifi Clinic
Al Shaab AlBahri 22665058 عيادة د. محمد براك الهيفي

الشعب البحري

Dr. Mohmmad Barak Al Haifi 
General Surgery

د. محمد براك الهيفي
الجراحة العامة

Dr. Sami Aman Clinic
Al Shaab AlBahri 22636464 عيادة د. سامي أمان

الشعب البحري

Dr. Sami Aman
Consultant General Surgery

د. سامي أمان
استشاري جراحة عامة

Dr. Salah Aldin Al Rashidi Private Clinic
Al Shaab AlBahri 22628820/30 عيادة د. صالح الدين الرشيدي

الشعب البحري

Dr. Salah Aldin Al Rashidi
Ophthalmology

د. صالح الدين الرشيدي
أمراض العيون

Dr. Samira Al Awadi Private Clinic
Hawally 22622088 عيادة د. سميرة العوضي

حولي

Dr. Samira Al Awadi
Obstetrics & Gynecology

د. سميرة العوضي
أمراض النساء والوالدة

Dr. Sana Al Muatiri Private Clinic
Hawally 22652607 عيادة د.سناء سعود المطيري

حولي

Dr. Sana Al Mutairi
Consultant internal medicine and Pulmonary

د.سناء سعود المطيري
استشاري أمراض باطنية وصدرية

Dr. Nasser H. J. Hayat Private Clinic
Hawally 22652607 عيادة د. ناصر جوهر حيات

حولي

Dr. Nasser H. J. Hayat 
Consultant Cardiologist 

د. ناصر جوهر حيات
استشاري فسلجة القلب
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Private Clinics

Dr. Amani Sultan Private Clinic
Jabriya 25354955/66 عيادة د. أماني سلطان

الجابرية

Dr. Amani Sultan 
Consultant Dermatology

د. أماني سلطان
استشارية األمراض الجلدية والتناسلية

Kotb Clinic
Maidan Hawalli 25635377 عيادة د. محمد قطب

ميدان حولي

Dr. Mohamed Kotb
Obstetrics & Gynecology

د. محمد قطب
أمراض النساء والوالدة

HAWALLY / العاصمة

Dr. Ahmad Alhaddad Clinic
Bnaid Al Gar 22422010 عيادة د. أحمد الحداد

بنيد القار

Dr. Ahmed Alhadad
Dermatology

د. أحمد الحداد
األمراض الجلدية والتناسلية

Dr. Ibrahim Al Rashdan Private Clinic
Sharq 22020211/212 عيادة د. ابراهيم راشد الرشدان

شرق

Dr. Ibrahim Al Rashdan
Consultant internal medicine and cardiology

د. ابراهيم راشد الرشدان
استشاري أمراض باطنية وقلب
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Private Clinics

HAWALLY / األحمدي

Dr. Abdulmuhsen Alshammari Clinic
Fintas 23902122 عيادة د عبدالمحمسن الشمري

الفنطاس

Dr. Abdulmuhsen Alshammari 
Diabetes & Endocrinology

د.عبدالمحمسن الشمري
أمراض الغدد الصماء والسكري

MUBARAK AL KABEER / مبارك الكبير

Dr. Talal al M A A Alabduljalil Clinic
Sabah AlSalem 22061112 عيادة د. طالل مساعد العبد الجليل

صباح السالم

Dr. Talal Masaad Abdul Razak Al Abdul Jaleel 
Ophthalmology

د. طالل مساعد عبد الرزاق العبد الجليل
أمراض العيون
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صيدليات

Pharmacies

We build premium quality relationships
نعمل لبناء عالقات مميزة
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صيدليات

Pharmacies
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صيدليات

Pharmacies

HAWALLY / حولي

Al-Ghanim Healthcare-2
Shaab

22299361
صيدلية الغانم هلثكير تو

الشعب

Al-Mutawa Al Shaab
Shaab

1804449 EXT 2325
صيدلية المطوع الشعب

الشعب

Royal Al Shaab Pharmacy
Al Shaab AlBahri

22626764/22626763
صيدلية رويال الشعب

الشعب البحري

Al Oyon Pharmacy
Al Shaab AlBahri

22213608
صيدلية العيون
الشعب البحري

Al Shuhada Co-Op Pharmacy
Al shuhada

25233821
صيدلية جمعية الشهداء التعاونية

الشهداء

Bayan Co-Op Pharmacy
Bayan

25390322
صيدلية جمعية بيان التعاونية

بيان

Dana Al Hajery Pharmacy
Zahra

25309799
صيدلية دانة الهاجري

الزهراء

Vita Pharmacy
Hawally

22650074
صيدلية فيتا

حولي

Al Mutawaa Al Dawaeya Pharmacy
Hawally

22261805
صيدلية المطوع الدوائية

حولي

Al Quds Pharmacy
Hawally

22632002
صيدلية القدس

حولي

Al Hadeatha Pharmacy
Hawally

22662224 ext 8002
الصيدلية الحديثة

حولي

Central Pharmacy
Hawally

22664513
الصيدلية المركزية

حولي

Hawalli Pharmacy
Hawally

22612572
صيدلية حولي

حولي

Al John Pharmacy
Hawally

22612595
صيدلية الجون

حولي

Fourth Ring Pharmacy
Hawally

22624624
صيدلية الدائري الرابع

حولي
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Mezan Alseef Pharmacy
Hawally

25756433
صيدلية ميزان السيف

حولي

Bawabat Hawalli Pharmacy
Hawally

22656635
بوابة حولي

حولي

Al Mutawa German Center Pharmacy
Hawally

1800229
صيدلية المطوع المركز األلماني

حولي

Muhalab Al Hajery
Hawally

22624761
صيدلية مهلب الهاجري

حولي

Rehab Al Hajery Pharmacy
Hawally

22610818
صيدلية رحاب الهاجري

حولي

Royal  Al Maali Pharmacy
Jabriya

25356043
صيدلية رويال المعالي

الجابرية

Clover Pharmacy
Jabriya

22269355
صيدلية كلوفر

الجابرية

Yiaco Al-Dawliya Pharmacy
Jabriya

22418915/22418914
صيدلية ياكو الدولية

الجابرية

Royal Jabriya 2 Pharmacy 
Jabriya

25356042 /25310214
صيدلية رويال الجابرية 2

الجابرية

Royal Jabriya Plus
Jabriya

25310348
صيدلية رويال الجابرية بلس

الجابرية

Lama Pharmacy
Jabriya

25310487
صيدلية لمى 

الجابرية

Al Hajery Al Jabria
Jabriya

25324665
صيدلية الهاجري الجابرية

الجابرية

Markaz Hawally Pharmacy
Maidan Hawalli

25614895
صيدلية مركز حولي

ميدان حولي

Masset Yiaco Pharmacy 
Maidan Hawalli

25641349/25641347
صيدلية ماسة ياكو

ميدان حولي

Al Maidan Pharmacy
Maidan Hawalli

25664321
صيدلية الميدان

ميدان حولي

Dream Pharmacy
Salmiya

25729501
صيدلية دريم 

السالمية
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 Marina Pharmacy
Salmiya

22274840
صيدلية مارينا

السالمية

Al Sanabel Pharmacy
Salmiya

25756956
صيدلية السنابل

السالمية

Royal Al Rajaa Pharmacy 
Salmiya

25616104
صيدلية رويال الرجاء

السالمية

Yiaco Al-Almia Pharmacy
Salmiya

25658062
صيدلية ياكو العاليمة 

السالمية

AlKamal Pharmacy
Salmiya

25716873
صيدلية الكمال

السالمية

Royal  Alpha one Pharmacy 
Salmiya

25750578
صيدلية رويال ألفا وان

السالمية

Dareen Yiaco Pharmacy
Salmiya

25731073
صيدلية دارين ياكو

السالمية

Al-Hashel Pharmacy 
Salmiya

25623243
صيدلية ديلتا ميد الهاشل

السالمية

Doaa Pharmacy 
Salmiya

25624777
صيدلية دعاء

السالمية

Khalifa Pharmacy
Salmiya

25712872
صيدلية خليفة

السالمية

Medical Consultation Center Pharmacy
Salmiya

25650555
صيدلية المركز االستشاري الطبي

السالمية

Mezan Pharmacy
Salmiya

25636750
صيدلية ميزان

السالمية

Pheniqia Pharmacy
Salmiya

25746943
صيدلية فينيقيا

السالمية

Rose Pharmacy
Salmiya

25640142
صيدلية روز

السالمية

Royal 1 Pharmacy 
Salmiya

25616102
صيدلية رويال

السالمية
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Al Sayad Pharmacy
Salmiya

22216588
صيدلية الصياد

السالمية

Sahara Pharmacy
Salmiya

25711404
صيدلية سهارا

السالمية

Salmiya Pharmacy 
Salmiya

25757588
صيدلية السالمية 

السالمية

Wahet Yiaco
Salmiya

25717324
صيدلية واحة الغانم

السالمية

Yiaco Apolo Pharmacy
Salmiya

25641553
صيدلية ياكو ابولو

السالمية

Royal Salmiya 2 Pharmacy
Salmiya

25724210/25724216
صيدلية رويال سالمية 2

السالمية

Royal Salmiya pharmacy
Salmiya

25722367/25722359
صيدلية رويال سالمية

السالمية

Bawabat Al Salmiya Pharmacy
Salmiya

25640312
بوابة السالمية 

السالمية

Al-Fahad Pharmacy
Salmiya

25747476
صيدلية الفهد

السالمية

Albaraha Pharmacy
Salmiya

25746334
صيدلية البراحة 

السالمية

Pharmazone Salmiya Pharmacy
Salmiya

25712443
صيدلية فارمازون السالمية

السالمية

City Salmiya Pharmacy
Salmiya

25751032
صيدلية ستي السالمية

السالمية

Tadawi Al Salmiya
Salmiya

25650124
صيدلية تداوي السالمية

السالمية

Hilal Al Hajery Pharmacy
Salmiya

25618109
صيدلية هالل الهاجري

السالمية

Al Mufid New Pharmacy
Salmiya

25622635
صيدلية المفيد الجديدة

السالمية
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Al AHMADI / األحمدي

Abuhalifa Pharmacy
Abu Halifa 23726005 صيدلية أبو حليفة

أبو حليفة

Albdour Pharmacy
Abu Halifa 23713077 صيدلية البدور

أبو حليفة

Sultan Central Pharmacy
Abu Halifa 23713413 صيدلية سلطان المركزية

أبو حليفة

Al Shorouq Pharmacy
Abu Halifa 23711953 صيدلية الشروق

أبو حليفة

Al Hajery Al Khairan Pharmacy
Sabah Al Ahmad 99735995 صيدلية الهاجري الخيران

صباح األحمد

Al-Bairaq Alali Pharmacy
Al Egaila 23839308 صيدلية البيرق العالي

العقيلة

Al Mathkouri Pharmacy
Al Egaila 22391119 صيدلية المذكوري

العقيلة

Pharmazone 89 Pharmacy
Al Egaila 24758371 صيدلية فارمازون ايتي ناين

العقيلة

Yiaco Al Egaila Pharmacy 
Al Egaila 22245377 صيدلية ياكو العقيلة

العقيلة

Royal Al Eqaila Pharmacy
Al Egaila 23841185/ 23839923 صيدلية رويال العقبلة 

العقيلة

Sama Pharmacy
Al Egaila 23847750 صيدلية فارمازون سما

العقيلة

Fahad Al Ahmed Co-Op Pharmacy
Fahad Al Ahmed 23633279

جمعية الصباحية التعاونية فرع ضاحية 
الشهيد فهد االحمد الصباح

فهد االحمد

Al-Mutawa Fahaheel Pharmacy
Fahaheel 97697523 صيدلية المطوع الفحيحيل

الفحيحيل

Al Seif Pharmacy
Fahaheel 23910368 صيدلية السيف

الفحيحيل

Rama Pharmacy
Fahaheel 23912795 صيدلية راما

الفحيحيل
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Al Hajery Al Kout Pharmacy
Fahaheel 22289331 صيدلية الهاجري الكوت

الفحيحيل

Oxygen United Pharmacy
Fahaheel 23925528 صيدلية أكسجين المتحدة

الفحيحيل

Royal Fahaheel Pharmacy
Fahaheel 23927848 صيدلية رويال الفحاحيل

الفحيحيل

Royal Fahaheel 2 Pharmacy
Fahaheel 25456645 صيدلية رويال الفحاحيل 2

الفحيحيل

Al-Fahaheel Pharmacy
Fahaheel 23920505 صيدلية الفحيحيل

الفحيحيل

Zomarad Yiaco Pharmacy
Fintas 23909967 صيدلية زمردة ياكو

الفنطاس

Marina Pharmacy
Al Mahboula 97697523 صيدلية المارينا

المهبولة

Shereen Pharmacy
Al Mahboula 23733555 صيدلية شيرين

المهبولة

Alsoor Alsahely Pharmacy
Al Mahboula 23733191 صيدلية السور الساحلي

المهبولة

Al Hajery Al Sahel Pharmacy
Al Mahboula 97260980 صيدلية الهاجري الساحل

المهبولة

Royal Mahboula Pharmacy
Al Mahboula صيدلية رويال المهبولة  23714943/23714351

المهبولة

Al Alyia Pharmacy
Al Mahboula 22251514 صيدلية العالية

المهبولة

Royal Top Pharmacy
Al Mahboula 55957096 صيدلية رويال توب

المهبولة

Pharmazone Mahboula Pharmacy
Al Mahboula 69003240 صيدلية فارمازون المهبولة

المهبولة

Al-Rahma Pharmacy
Al Manqaf 22371300 صيدلية الرحمة

المنقف

Global Oxygen Pharmacy
Al Manqaf 23731056 صيدلية أكسجين العالمية

المنقف
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Royal Mangaf Pharmacy
Al Manqaf 51350751 صيدلية رويال المنقف 

المنقف

Taiba clinic Pharmacy
Al Manqaf 23732511 صيدلية طيبه كلينك

المنقف

Al-Bairaq Alghali Pharmacy
Al Manqaf 94147066 صيدلية البيرق الغالي

المنقف

Al-Ghanim Healthcare-3
Al Manqaf 55144113 صيدلية الغانم هلثكير ثالثة  

المنقف

Al Hajery Pharmacy
Al Manqaf 23713766 صيدلية الهاجري

المنقف

FARWANIYA / الفروانية

Pharma Al Eman Pharmacy
Al Ragii 24887934 فارما اإليمان

الرقعي

First One Pharmacy
Al Ragii 24882798 صيدلية األولى

الرقعي

Al Hajer Al Reggai Pharmacy
Al Ragii 97295532 صيدلية الهاجري الرقعي

الرقعي

Dalal Pharmacy
Al Ragii 24892736 صيدلية دالل

الرقعي

Al Rehab Co-Op Pharmacy
Al Rehab 24315027 صيدلية جمعية الرحاب التعاونية

الرحاب

Al-Mutawa Farwaniya Pharmacy
Farwaniya 96057953 صيدلية المطوع الفروانية

الفروانية

Al Ferdous Pharmacy
Farwaniya 24769506 صيدلية الفردوس

الفروانية

Al Reda Pharmacy 
Farwaniya 24724689 صيدلية الرضا

الفروانية

Montreal Pharmacy
Farwaniya 24748888 صيدلية مونتريال

الفروانية
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Royal  Al Taafi Pharmacy 
Farwaniya 24759493 صيدلية رويال التعافي

الفروانية

Yiaco  Central Pharmacy
Farwaniya 24717898 صيدلية ياكو المركزية

الفروانية

Danet Al-Ghanim Pharmacy
Farwaniya 24710164 صيدلية دانة الغانم

الفروانية

Al Munawar Pharmacy
Farwaniya 24731888 صيدلية المناور

الفروانية

Dar Al Seha Pharmacy
Farwaniya 24340928 صيدلية دار الصحه

الفروانية

Oxygen Omereya Pharmacy
Farwaniya 24741344 صيدلية أكسوجين العمريه

الفروانية

Oxygen Gulf Pharmacy
Farwaniya 24739303 صيدلية اوكسيجين الخليج

الفروانية

Royal Al Farwaniya Pharmacy
Farwaniya 24719587/24719790 صيدلية رويال الفروانية

الفروانية

City Pharmacy Abbasiya
Farwaniya 24340122/127/148 صيدلية مدينة العباسية

الفروانية

Pharmazone Farwaniya
Farwaniya 24761068 صيدلية فارمازون الفروانية

الفروانية

Al Safwa Pharmacy
Jleeb Al Shuoukh 24312677 صيدلية الصفوة

جليب الشيوخ

National Oxygen Pharmacy
Jleeb Al Shuoukh 24310172 صيدلية أكسجين األهلية

جليب الشيوخ

Dora Al Farwanya Pharmacy
Jleeb Al Shuoukh 24335333 صيدلية درة الفروانية

جليب الشيوخ

Dora Ashbelia Pharmacy
Jleeb Al Shuoukh 24335333 صيدلية درة اشبيليه

جليب الشيوخ

Al Nemran Pharmacy
Jleeb Al Shuoukh 24310003 صيدلية النمران

جليب الشيوخ

Rabeeh Al Jazeerah Pharmacy
Jleeb Al Shuoukh 24347090 صيدلية ربيع الجزيرة

جليب الشيوخ
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Pharmazone Al-Jleeb Pharmacy
Jleeb Al Shuoukh 24310323 صيدلية فارمازون الجليب

جليب الشيوخ

Al Wehda Pharmacy
Khaitan 24768585 صيدلية الوحدة

خيطان

Royal Kheitan Pharmacy 
Khaitan 24767812 صيدلية رويال خيطان

خيطان

Care Pharmacy
Khaitan 24715738 صيدلية الرعاية

خيطان

Pharmazone Khitan
Khaitan 24715977 صيدلية فارمازون خيطان

خيطان

Al Shohada Pharmacy
Khaitan 24726638 صيدلية الشهداء

خيطان

Elite Pharmacy
Khaitan 22052205 صيدلية النخبة

خيطان

Cure Khaitan Pharmacy
Khaitan 50502449 صيدلية كيور خيطان

خيطان

ASIMAH / العاصمة

Ashbilya Al Hajery

Bnaid Al Gar
22575413

صيدلية أشبيلية الهاجري

بنيد القار

Global Care Pharmacy

Bnaid Al Gar
99005222

صيدلية جلوبل كير

بنيد القار

Al Dahia Co-Op Pharmacy

Abdullah Al Salem
22540731

صيدلية جمعية ضاحية عبد اهلل السالم 

والمنصورية التعاونية

ضاحية عبد اهلل السالم

Al Yarmouk Co-Op Pharmacy

Yarmouk
25358366

صيدلية جمعية اليرموك

اليرموك



59

Group Medical Insurance Schemeنظام التأمين الصحي الجماعي 2020 - 2021 صيدليات
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Jaber Al Ali CO-OP Pharmacy

Jaber Al Ali
23832513

صيدلية جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية

جابر العلي

Al Mansourieh Co-Op Pharmacy

Mansouriya
2254 1032 

صيدلية جمعية المنصورية التعاونية

المنصورية

Royal  Al Qattan Pharmacy

Murgab
22470435

صيدلية رويال القطان

المرقاب

City Pharmacy Int'l

Murgab
22476607

صيدلية المدينة العالمية

المرقاب

Al Nuzha Co-op Pharmacy

Nuzha
22525535

صيدلية جمعية النزهة التعاونية

النزهة

Qadsiya Co-op Pharmacy

Qadsiya
22575219

صيدلية جمعية القادسية التعاونية

القادسية

Al Hajery Al Hamra Pharmacy

Sharq
22270329

صيدلية الهاجري الحمرا

شرق

Royal Al Sharq Pharmacy 

Sharq
22431526

صيدلية رويال الشرق

شرق

Al Hajery Int'l Pharmacy

Sharq
22464526

صيدلية الهاجر ي الدولية

شرق

United Canadian Center Pharmacy

Sharq
22967732

صيدلية المركز الكندي المتحدة

شرق

Al Sabahiya & Al Ahamadi Co-Op 

Pharmacy

Subahiya

23627891
صيدلية جمعية الصباحية التعاونية

الصباحية

Shamiya & Shuwaikh Co-oP Pharmacy

Shammiya
24847304

صيدلية جمعية الشامية التعاونية

الشامية

Al Surra Co-op pharmacy

Surra
25325490

صيدلية جمعية السرة التعاونية

السرة
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Pharmacies

JAHRA / الجهراء

Al-Jahra Haditha Pharmacy
Al Jahra 24575518 صيدلية الجهراء الحديثة

الجهراء

Al Muntaser Pharmacy
Al Jahra 24564277 صيدلية المنتصر

الجهراء

Royal Al Jahraa Pharmacy 
Al Jahra 24561696 صيدلية رويال الجهراء

الجهراء

Royal Al Jahraa Plus Pharmacy 
Al Jahra 24573500/24573600 صيدلية رويال الجهراء بلس

الجهراء

Medina AlMonawara Pharmacy
Al Jahra 24566622 صيدلية المدينة المنورة

الجهراء

Tabark Pharmacy
Al Jahra 24557666 صيدلية تبارك

الجهراء

Jahra Central Pharmacy
Al Jahra 24551957 صيدلية الجهراء المركزية

الجهراء

Bawabat Al Jahra
Al Jahra 24758371 صيدلية بوابة الجهراء

الجهراء

Pharmazone Al-Nasser Pharmacy
Al Jahra 24579124 صيدلية فارمازون الناصر

الجهراء

Al Abir Pharmacy
Al Jahra 24561881 صيدلية العبير

الجهراء

Maha pharmacy
Al Jahra 24583003

صيدلية مها العالمية )تابعة لمركز مها 
كلينيك(
الجهراء

Pharmazone Al-Qaysareya Pharmacy
Al Jahra 24758371 ext. 117 صيدلية فارمازون القيصرية

الجهراء

Al Hajery Al Jahra Pharmacy
Al Jahra 22285443 صيدلية الهاجري الجهراء

الجهراء

Tadawy Al-Deira Pharmacy
Al Jahra 24567602 صيدلية تداوى الديره

الجهراء

Al-Bairaq Alakhdar Pharmacy
Al Jahra 96974401 صيدلية البيرق األخضر

الجهراء
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Al-Bairaq Alkuwaiti Pharmacy
Al Jahra 97447607 صيدلية البيرق الكويتي

الجهراء

Bassel Pharmacy
Al Jahra 24588080 صيدلية باسل

الجهراء

Al Bairaq Al-Alahmar Pharmacy
Al Jahra 23908577 صيدلية البيرق األحمر

الجهراء

Alohoud Pharmacy
Al Jahra 24576716 /EXT:120 صيدلية العهود

الجهراء

MUBARAK AL KABEER / مبارك الكبير

Sabah al Salem Co-Op Pharmacy
Sabah al Salem 25511425 صيدلية جمعية صباح السالم التعاونية

صباح السالم

Oxygen Phaymacy
Sabah al Salem 25520261 صيدلية أكسجين

صباح السالم

Royal Sabah Al Salem Pharmacy
Sabah al Salem صيدلية رويال صباح السالم 25514016/25526527

صباح السالم
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عيادات أسنان

Dental Clinics

5

Proud of our Arabian origins
فخورون بأصولنا العربية
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Dental Clinics

عيادات األسنان

Dental Clinics
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عيادات أسنان

Dental Clinics

HAWALLY / حولي

32 Dental Center 
Al Shaab AlBahri 1803232 مركز 2	 لطب األسنان

الشعب البحري

Abha Dental Center
Al Shaab AlBahri 22610534/8 مركز أبها لألسنان

الشعب البحري

Smile Avenue
Al Shaab AlBahri 22636369 مركز سمايل أفنيو لطب األسنان 

الشعب البحري

Al Sharq Dental Center
Hawally 22622266 مركز عيادة الشرق التخصصي

حولي

Al-Fozan Dental Center
Hawally 22657050 مركز الفوزان لطب األسنان

حولي

Dental 8 Clinic
Hawally 1827626 دنتل 	

حولي

Al-Hekma Specialized Dental Center
Hawally 1877778 مركز الحكمة التخصصي لطب األسنان

حولي

Al Maidan Clinic
Hawally 1883322 عيادة الميدان

حولي

Shams Dental Center
Hawally 22615606 مركز شمس لطب األسنان

حولي

Dar Alasnan  Center
Hawally 22624007/9 مركز دار األسنان لطب األسنان

حولي

Perfect Smile Dental Center
Hawally 22660004 مركز بيرفكت سمايل لطب األسنان

حولي

Kuwait Medical Center
Hawally 22256555 مركز الكويت الطبي

حولي

Labeaute Clinic
Hawally 1888855 مركز البوتيه دنتل لطب األسنان

حولي

Smile Design Dental Center
Hawally 22623456 مركز سمايل ديزاين لطب األسنان

حولي

Amana Dental Specialty Center 
Jabriya 25353212 مركز أمانة التخصصي لطب األسنان

الجابرية
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Dental Clinics

Dr. Waleed Aldeeweli Clinic - Pediatric 
Dentist
Jabriya

25328093 د. وليد الديولي - استشاري أسنان أطفال
الجابرية

Kidz Smile Dental Clinic
Jabriya 22269431 مركز كيدز سمايل

الجابرية

Al Loaloah Dental Center
Jabriya 25351162/3 مركز اللؤلؤه لألسنان

الجابرية

Basma Dental Clinic
Maidan Hawalli 25656012 مركز بسمة اإلستشاري الطبي

ميدان حولي

Balsam Dental Clinic
Salmiya 25755737 مركز بلسم لألسنان

السالمية

Smile Gallery Dental Center
Salmiya 22268255 مركز سمايل جاليري لطب األسنان

السالمية

Bayan Dental Center
Salmiya مركز البيان لطب األسنان 1822926

السالمية

Hollywood Smile Dental Center
Salmiya 22274949 مركز هوليود سمايل لطب األسنان

السالمية

Babhani Dental Clinic
Salmiya 25730001/2/3 مركز باب هاني لطب األسنان

السالمية

I Smile Dental Center
Salmiya 25667744 مركز اي سمايل لطب األسنان

السالمية

Dental House Center 
Salmiya 25633133 مركز دنتل هاوس

السالمية

Dental Zone Clinic
Salmiya 22274911 مركز دينتال زون لطب األسنان

السالمية

Ebtisama Dental Clinic 
Salmiya 25620010 عيادة ابتسامة كلينيك 

السالمية

Gulf Clinic Advanced Dental Care
Salmiya 25630002 مركز عيادة الخليج

السالمية

German Dental Center
Salmiya 25666652 المركز االلماني لطب االسنان

السالمية
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Dental Clinics

Maidan Salmiya Dental Center
Salmiya 1883322 مركز ميدان السالمية لألسنان

السالمية

New Smile Dental Spa
Salmiya 25710333 نيو سمايل دنتل سبا

السالمية

Perfect Dental Care 
Salmiya 25721201/4 بيرفيكت دنتل كير 

السالمية

Royal Dental Center 
Salmiya 22275959 مركز رويال لطب األسنان 

السالمية

Tijan International Dental Center
Salmiya 22251515 مركز تيجان الدولي لطب األسنان

السالمية

Boubyan Dental Center
Salmiya 22207033 مركز بوبيان لطب األسنان

السالمية

Dazzle Dental Center
Salmiya 22053271/22053270 مركز دازل لطب األسنان

السالمية

Empire Dental Center
Salmiya 22020057/8 مركز امباير لطب األسنان

السالمية

Sky Dental
Salmiya 22085666  مركز سكاي دينتل لطب األسنان

السالمية

Boston Dental Group
Salmiya 22060400 مجموعة بوسطن لطب األسنان

السالمية

Al AHMADI / األحمدي

Opal Dental Center
Abu Halifa 23733022 مركز أوبال لطب االسنان 

العقيلة

Bayan Dental Center
Al Egaila مركز البيان لطب األسنان 1822926

العقيلة

Derwaza Dental Care
Al Egaila 90998898 مركز دروازة لطب األسنان

العقيلة

Hollywood Smile Dental Center
Al Egaila 22257448 مركز هوليود سمايل لطب األسنان 

العقيلة
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Dental Clinics

Abha Dental Center
Al Mahboula 23721507 مركز أبها لألسنان

المهبولة

Arous Al Bahar Dental Center
Al Mahboula 22207255/3 مركز عروس البحر لطب األسنان

المهبولة

Dental 8 Clinic
Al Mahboula 1827626 دنتل 	

المهبولة

Shine Dental Center
Al Mahboula 1855558 مركز شاين لطب األسنان

المهبولة

Dr. Nael Al-Hazeem Dental Center
Al Mahboula 23731104 مركز الدكتور نائل الهزيم لطب األسنان

المهبولة

32 Dental Center
Al Manqaf 1803232 مركز 2	 لطب األسنان

المنقف

Ebtisama Dental Clinic 
Al Manqaf 23710887 عيادة ابتسامة كلينيك 

المنقف

New Al- Thuraya Specialized Dental 
Center
Al Manqaf

23731155 مركز الثريا التخصصي لطب األسنان
المنقف

Dr. Teeth Dental Care Center
Al Manqaf 22210010  دكتور تيث

المنقف

Royal Dental Center 
Al Manqaf 23711155 مركز رويال لطب األسنان

المنقف

Al-Hekma Specialized Dental Center
Fahaheel 1877778 مركز الحكمة التخصصي لطب األسنان

الفحيحيل

Al-Danah Dental Center
Fahaheel 1850505 مركز الدانة لطب الفم واألسنان

الفحيحيل

Al Maidan Clinic
Fahaheel 1883322 عيادة الميدان

الفحيحيل

Al Fares Dental Center
Fahaheel 22248564 مركز الفارس لطب األسنان

الفحيحيل

Tijan International Dental Center
Fahaheel 22251515 مركز تيجان الدولي لطب األسنان

الفحيحيل
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Easy Dental Center
Fahaheel 22210222 إيزي دنتل لألسنان

الفحيحيل

Al Loaloah Dental Center
Fintas 23900717/704/710 مركز اللؤلؤه لألسنان

الفنطاس

2 Smile Dental Center
Fintas 23733606/7 مركز تو سمايل لطب األسنان

الفنطاس

Kidz Smile Dental Clinic
Fintas 22269431/418 مركز كيدز سمايل

الفنطاس

New Basma Dental Center
Fintas 22266887 مركز نيو بسمة لطب االسنان

الفنطاس

ASIMAH / العاصمة

Basma Dental Clinic
Bnaid Al Gar 22525122 مركز بسمة اإلستشاري الطبي

بنيد القار

Smart Dental Center
Bnaid Al Gar 22066666 مركز سمارت لطب األسنان

بنيد القار

Dr. Yaqub Taqi Clinic
Bnaid Al Gar 22572881/3 عيادة د. يعقوب اسماعيل تقى

بنيد القار

Dr. Esam Al-Hezami Clinic
Daiya 22525888 عيادة الدكتور عصام الحزامي

الدعية

Sama Dental Center
Daiya 22562226 مركز سما لطب األسنان

الدعية

Bayan Dental Center
Kuwait City مركز البيان لطب األسنان 1822926

مدينة الكويت

Al-Hekma Specialized Dental Center
Murgab 1877778 مركز الحكمة التخصصي لطب األسنان

المرقاب

Dr. Nael Al-Hazeem Dental Center
Murgab 22968450 مركز الدكتور نائل الهزيم لطب األسنان

المرقاب

Dasman Dental Center
Sharq 22968444 مركز دسمان لطب األسنان

شرق
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Smile Inn Specialized Dental Center
Sharq 22267366 مركز سمابل ان التخصصي لألسنان

شرق

Al Maidan Clinic
Sharq 1883322 عيادة الميدان

شرق

White Dental Clinic 
Sharq 22322223 مركز وايت لطب األسنان

شرق

Dental One
Sharq 22451244 مركز دنتل ون

شرق

Crown Dental
Sharq 22250005 مركز كراون لطب األسنان

شرق

Crystal Dental Center
Sharq 22970111 مركز كريستال  لطب األسنان 

شرق

Italian Dental Center
Sharq 22424040 المركز االيطالي لطب األسنان

شرق

Clinica Dental Center
Sharq 22205333 كلينيكا لطب األسنان

شرق

FARWANIYA / الفروانية

Al-Muhallab Specialized Dental Center
Al Ragii 24801040 مركز المهلب التخصصي لطب األسنان

الرقعي

Diamond Dental Center
Al Ragii 22062266 مركز دايموند لطب األسنان

الرقعي

Abha Dental Center
Farwaniya 24726471 مركز أبها لألسنان

الفروانية

Al-Hekma Specialized Dental Center
Farwaniya 1877778 مركز الحكمة التخصصي لطب األسنان

الفروانية

Ebtisama Dental Clinic 
Farwaniya 22286822 عيادة ابتسامة كلينيك 

الفروانية

Easy Dental Center
Farwaniya 22210222 إيزي دنتل لألسنان 

الفروانية
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Q8 Dental Center
Farwaniya 24725025 مركز كيو ايت لطب األسنان

الفروانية

Liberty Dental Center
Farwaniya 24551600 مركز ليبرتي التخصصى اطب األسنان

الفروانية

Al Maidan Clinic
Farwaniya 1883322 عيادة الميدان

الفروانية

Tijan International Dental Center
Farwaniya 22251515 مركز تيجان الدولي لطب األسنان

الفروانية

Stars Specialist Dental  Center
Farwaniya 22200499 مركز ستارز التخصصي لطب األسنان

الفروانية

Teeth Time
Farwaniya 24733733 مركز تيث تايم لطب األسنان

الفروانية

Root Dental Center
Farwaniya 55553694 مركز روت لطب األسنان

الفروانية

Dental House Center 
Khaitan 22200090 مركز دنتل هاوس

خيطان

JAHRA / الجهراء

Abha Dental Center
Al Jahra 24553472 مركز أبها لألسنان

الجهراء

Bayan Dental Center
Al Jahra مركز البيان لطب األسنان 1822926

الجهراء

Liberty Dental Center
Al Jahra 24551500 مركز ليبرتي التخصصى لطب األسنان

الجهراء

Beauty Smile 
Al Jahra 24563366 / 55 مركز بيوتي سمايل كلينك

الجهراء

Al Maidan Clinic
Al Jahra 1883322 عيادة الميدان

الجهراء

Tijan International Dental Center
Al Jahra 22251515 مركز تيجان الدولي لطب األسنان

الجهراء
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Asnanak Dental Center
Al Jahra 24563433/15 مركز اسنانك لطب األ سنان

الجهراء

Al Raya Dental Clinic
Al Jahra 24588346 الرايه كلينيك لطب األسنان

الجهراء

MUBARAK AL KABEER / مبارك الكبير

Al Maidan Clinic
Sabah AlSalem 1883322 عيادة الميدان

صباح السالم

Ebtisama Dental Clinic
Sabah AlSalem 22094444 عيادة ابتسامة كلينيك 

صباح السالم

Asnanak Dental Center
Sabah AlSalem 22219991 مركز اسنانك لطب األ سنان

صباح السالم

Dr. Abdul Rahman Alloughani Clinic
Sabah AlSalem 66020304 عيادة د. عبدالرحمن اللوغاني

صباح السالم

White Dental Clinic
Sabah AlSalem 2232223 / 1828222 مركز وايت لطب األسنان

صباح السالم

Tijan International Dental Center
Sabah AlSalem 22251515 مركز تيجان الدولي لطب األسنان

صباح السالم

Gulf Clinic Advanced Dental Care
Sabah AlSalem 25630002/3/4 مركز عيادة الخليج

صباح السالم
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مراكز عالج طبيعي  ومراكز أشعة

Physitherapy& Imaging Centers

The most admired insurance brand in the MENA region
 مجموعة التأمين األكثر تفضياًل في الشرق األوسط وشمال

أفريقيا
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Physitherapy& Imaging Centers

مراكز عالج طبيعي ومراكز أشعة

Physiotherapy & Imaging Centers
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مراكز عالج طبيعي  ومراكز أشعة

Physitherapy& Imaging Centers

HAWALLY / حولي

Therapia Medical Center
Al Shaab AlBahri 22626711/22626733 مركز ثيرابيا الطبي للعالج الطبيعي

الشعب البحري

Active Physiotherapy Center
Hawally 1844445 مركز اكتف للعالج الطبيعي

حولي

Ahmad Physical Therapy Center
Hawally 22661712 مركز أحمد للعالج الطبيعي

حولي

Dr. Musaed Faraj Alsaaed Center
Hawally 22666299 مركز د. مساعد سعيد للعالج الطبيعي

حولي

Aisha Al-Raqum Center
Salmiya 25645070 مركز عائشة الرقم

السالمية

Fawzia Sultan Rehabilitation Institutr
Salmiya 25720338 مركز فوزية السلطان للعالج الطبيعي

السالمية

European Physiotherapy Center
Jabriya 25320503 مركز االوروبي للعالج الطبيعي

الجابرية

Al AHMADI / األحمدي

Dr. Musaed Faraj Alsaaed Center
Fintas 23906635 مركز د. مساعد سعيد للعالج الطبيعي

الفنطاس

ASIMAH / العاصمة

Physio4u Physiotherapy Center
Sharq 22494646 مركز فزيوفوريو للعالج طبيعى

شرق
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Physitherapy& Imaging Centers

HAWALLY / حولي

Images Diagnostic Imaging Center
Jabriya 22269300 مركز امجز لألشعة التشخيصية

الجابرية

ASIMAH / العاصمة

Images DC 
Bnaid Al Gar 22269300 مركز اميجز د سي لألشعة

بنيد القار



مختبرات

Laboratories
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Value-adding insurance partner
شريكك في جعل تأمينك أكثر قيمة
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مختبرات

Laboratories



مختبرات

Laboratories
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HAWALLY / حولي

Global Lab
Salmiya 25725127/8 مختبر جلوبال للتحاليل الطبية

السالمية

Gulf laboratory for advanced clinical 
testing
Salmiya

25720050 مختبر الخليج للتحاليل الطبية الحديثة
السالمية

TLC Laboratories
Salmiya 67771043 مختبر تي ال سي

السالمية

Medlabs Central Laboratory
Salmiya 25638883 مختبر مد الب المركزي

السالمية

New Salmiya Medical Laboratory
Salmiya 25714008 مختبر السالمية الحديث للتحاليل الطبية

السالمية

Salmiya Medical Laboratory
Salmiya 25714043 مختبر السالمية الطبي

السالمية

Jabriya laboratory for clinical testing
Jabriya 25347598 مختبر الجابرية للتحاليل الطبية

الجابرية

Royal English Laboratory
Jabriya 25379908 مختبر رويال االنكليزي

الجابرية

Modern Hawally Medical Laboratory
Hawally 22633521 مختبر حولي الحديث للتحاليل الطبية

حولي

United Medical Laboratory
Al Shaab AlBahri 22252255 مختبرالمتحدة

الشعب البحري
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ASIMAH / العاصمة

Al Borj Medical Laboratories
sharq 22233300 مختبرات البرج الطبية 

شرق

The National Laboratory of Kuwait
sharq 22434588 مختبر الكويت الوطني 

شرق
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Respect. Lasting. Rewarding.
 االحترام . دائمة . مثمرة
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ASIMAH / العاصمة

Hassan’s Optician Co. - Aljon
Kuwait City 22497081 شركة النظاراتي حسن -  الجون

مدينة الكويت

Hassan’s Optician Co. - Daiya
Daiya 22540168 شركة النظاراتي حسن 

الدعية

Hassan’s Optician Co. - Insight  
Muthanna
Kuwait City

22402068 شركة النظاراتي حسن -  المثنى 
مدينة الكويت

Hassan’s Optician Co. - Insight Sharq
Sharq 22455093 شركة النظاراتي حسن -  سوق شرق

شرق

Hassan’s Optician Co.
Khaldiya 24844279 شركة النظاراتي حسن  

الخالدية

Hassan’s Optician Co. 
Mansouriya 22514053 شركة النظاراتي حسن 

المنصورية

Hassan’s Optician Co. - Muthanna
Kuwait City 22458028 / 22423208 شركة النظاراتي حسن -  المثنى

مدينة الكويت

Hassan’s Optician Co. - Salam Tower
Kuwait City 22439631 شركة النظاراتي حسن -  برج السالم

مدينة الكويت

Hassan’s Optician Co.
Shamiya 24840686 شركة النظاراتي حسن 

الشامية

Hassan’s Optician Co.
Sharq 22409365 / 22409684 شركة النظاراتي حسن 

شرق

Hassan’s Optician Co.
Surra 25323584 شركة النظاراتي حسن -  جمعية السرة

السرة

Hassan’s Optician Co. - Wataniya
Kuwait City 22409441 / 22431707 شركة النظاراتي حسن -  الوطنية 

مدينة الكويت

International Optique  - Almuthana 
Complex
Kuwait City

22464789 انترناشيونال اوبتيك - مجمع المثنى
مدينة الكويت

International Optique
Sharq 22409341 انترناشيونال اوبتيك -  سوق شرق

شرق
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International Optique
Sharq 22997657 انترناشيونال اوبتيك  -  مجمع الراية 

شرق

Kefan Optics - Abdullah Al Salem Main 
Co-Op
Abdullah Al Salem

22524745
نظارات كيفان - جمعية عبد اهلل السالم 

والمنصورية الرئيسية 
ضاحية عبد اهلل السالم

Kefan Optics - Daiya Co-Op , Block 2 
Daiya 22572880 نظارات كيفان - جمعية الدعية ، قطعة 2   

الدعية 

Kefan Optics - Kefan Main Co-Op 
Kefan 24824008 نظارات كيفان - جمعيـة كيفان الرئيسية 

كيفان

Kefan Optics - Nuzha Main Co-Op 
Nuzha 22561580 نظارات كيفان - جمعية النزهة الرئيسية  

النزهة 

Kefan Optics - Qadsiya Main Co-Op     
Qadsiya 22573981 نظارات كيفان - جمعية القادسية الرئيسية   

القادسية

Kefan Optics - Qurtuba Main Co-Op   
Qurtuba 25324708 نظارات كيفان - جمعية قرطبـة الرئيسية   

قرطبـة

HAWALLY / حولي

Hassan’s Optician Co. - Anjary
Salmiya 25712208 شركة النظاراتي حسن  - أنجري

السالمية

Hassan’s Optician Co. - Fannar
Salmiya 25712406 / 25735589 شركة النظاراتي حسن  - مجمع الفنار

السالمية

Hassan’s Optician Co. - Marina Mall
Salmiya 22244792 / 25749701 شركة النظاراتي حسن  - مارينا مول

السالمية

Hassan’s Optician Co. - Salam Coop
Salmiya 25218184 شركة النظاراتي حسن  - السالم

السالمية

Hassan’s Optician Co. - Salam Mall
Salmiya 1806080 شركة النظاراتي حسن  - مجمع السالم

السالمية

Hassan’s Optician Co. - Salmiya - Outlet
Salmiya 25713119 شركة النظاراتي حسن  - سوق السالمية

السالمية

International Optique  - Central Plaza
Salmiya 25714007 انترناشيونال اوبتيك  - مجمع سنترال بالزا 

السالمية
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Kefan Optics - Mohallab Complex     
Hawally 22664646 نظارات كيفـان - مجمع المهلب   

حولي 

Kefan Optics - Beirut Complex  
Hawally 22630788 نظارات كيفـان - مجمع بيـروت 

حولي  

Hassan’s Optician Co. - Hawally - Outlet
Hawally 22619342 شركة النظاراتي حسن

حولي

Hassan’s Optician Co. - Muhallab
Hawally 22625404 / 22625402 شركة النظاراتي حسن  - المهلب

حولي

Hassan’s Optician Co.
Jabriya 22251374 شركة النظاراتي حسن

الجابرية

Kefan Optics - Jabriya - Block 1A
Jabriya 25328133 نظارات كيفـان - الجابرية - قطعة 	 أ  

الجابرية

Kefan Optics -  Hateen Co-Op 
Hateen 25223102 نظارات كيفـان - جمعية حطين 

حطين

Kefan Optics - Mishref Main Co-Op 
Mishref 25399975 نظارات كيفـان - جمعية مشرف الرئيسية

مشرف   

Kefan Optics - Rumaithiya Main Co-Op     
Rumaithiya 25654503 نظارات كيفـان -  جمعية الرميثية الرئيسية

الرميثية    

Kefan Optics - South Surra Co-Op  
South Surra 97274919 نظارات كيفـان - جنوب السرة  ، الشرطة

جنوب السرة     
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FARWANIYA / الفروانية

Hassan’s Optician Co.
Andalus 1806080 شركة النظاراتي حسن

األندلس

Hassan’s Optician Co. - Avenues
AL Rai 22597760 / 61 شركة النظاراتي حسن -  مجمع األفنيوز

الري

Hassan’s Optician Co. - Farwaniya
Farwaniya 24762096 شركة النظاراتي حسن 

الفروانية

Hassan’s Optician Co. - Maghateer
Farwaniya 24730293 شركة النظاراتي حسن -  مغاتير

الفروانية

Hassan’s Optician Co. - Manar
Farwaniya 1806080 شركة النظاراتي حسن -  منار

الفروانية

Hassan’s Optician Co.
Omariya 24745604 شركة النظاراتي حسن 

العمرية

Hassan’s Optician Co. - Rabiya Clinique
Farwaniya 24759395 شركة النظاراتي حسن -  الرابية

العمرية

Kefan Optics -  Avenues – Opty Sport 
AL Rai 22200760 نظارات كيفان -  مجمع االفنيوز    

الري

Kefan Optics -  Avenues Complex - 
Ground Floor
AL Rai

22597154
نظارات كيفان -  مجمع االفنيوز  الدور 

األرضي  
الري

Kefan Optics -  Firdous Mian Co-Op 
Firdous 24899781 نظارات كيفان - جمعية الفردوس الرئيسية    

الفردوس

Kefan Optics - Abdullah Mubarak
Co-Op 3 
Abdullah Mubarak

24362201
نظارات كيفان - جمعية عبد اهلل مبارك 

رقم 	 ، قطعة 	  
عبد اهلل مبارك

Kefan Optics - Ardiya Main Co-Op   
Ardiya 24881288 نظارات كيفان - جمعية العارضية الرئيسية    

العارضية
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Al AHMADI / األحمدي

Hassan’s Optician Co. - Al Kout
Fahaheel 1806080 شركة النظاراتي حسن - الكوت

الفحيحيل

Hassan’s Optician Co. - Al Liwan
Al Egaila 1806080 شركة النظاراتي حسن -  الليوان

العقيلة

Hassan’s Optician Co. - Anoud
Hassan’s 23921285 شركة النظاراتي حسن -  العنود

الفحيحيل

Hassan’s Optician Co. - Fahaheel
Hassan’s 23925107 شركة النظاراتي حسن -  الفحيحيل

الفحيحيل

Hassan’s Optician Co. - Gatemall
Al Egaila 1806080 شركة النظاراتي حسن -  غيت مول

العقيلة

Hassan’s Optician Co. - Magic
Abu Halifa 23718189 / 23719198 شركة النظاراتي حسن -  مجك

أبو حليفة

Hassan’s Optician Co.
Riqqa 23948920 شركة النظاراتي حسن

الرقة

International Optique - Alkout Mall
Fahaheel 23930361 انترناشيونال اوبتيك - مجمع الكوت

الفحيحيل

Kefan Optics - Ajial Complex   
Fahaheel 23915651 نظارات كيفان - مجمع أجيال  

الفحيحيل

Kefan Optics - Al Adan & Al Qosour 
Co-Op 
 Al Adan

25421387
نظارات كيفان - جمعية العدان والقصور 

رقم 2  
العدان

Kefan Optics - Bairaq Complex   
Al Egaila 23824063 نظارات كيفان - مجمع البيرق   

العقيلة

JAHRA / الجهراء

Hassan’s Optician Co. - AWTAD
Al Jahra 24563525 / 22243170 شركة النظاراتي حسن -  مجمع أوتاد

الجهراء

Kefan Optics - Manar Mall  
Al Jahra 24575601 نظارات كيفــــــــان - مجمع المنـــــــــــار  

الجهراء
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لمزيد من المعلومات أو المساعدة يرجى التواصل معنا على
الرقم التالي لمركز اإلتصال و خدمة العمالء

For further assistance please contact our customer service and
call center on the number mentioned below:

2296-1555
1802080
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الكتيب التعريفي و الشبكة الطبية لنظام التأمين الصحي الجماعي 
للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وأفراد أسرهم

Group Medical Handbook & Network list of
Kuwait Petroleum Corporation and Subsidiaries

for their employees and their dependents 

2020- 2021

Kuwait - Sharq
KIPCO Tower, Floor 41 

P.O.Box 24518 , Safat 13011, Kuwait

الكويت - شرق
برج كيبكو الدور 41

ص. ب 24518 صفاة 13106 الكويت 

w w w.gulfins.com.kw
Online Policies:

 w w w.clickgic.com

For more information about our services
and our branches please visit our website

لمعلومات إضافية عن خدماتنا
أو عناوين فروعنا،

تفضلوا بزيارة موقعنا االلكتروني


